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„După cum era de așteptat, în cartea Descoperă Evanghelia Glorioasă, Paul 
Washer se dovedește a fi un ghid credincios prin doctrinele cheie ale Evangheliei. 
Vei descoperi aici explicații credincioase exegetic și teologic, ca și întrebări utile și 
bine țintite, alături de versete atent alese ale Scripturii. Acest manual se va dovedi 
un instrument foarte folositor pentru studiul individual și de grup, făcându-i capa-
bili pe cititori să pătrundă mai adânc în adevărurile glorioase despre Dumnezeu și 
despre felul cum El a acționat în harul Lui, pentru mântuirea noastră”.  

— Ray Van Neste, profesor la Union University, co-autor al ESV Study Bible 

 

„Manualul lui Paul Washer intitulat Descoperă Evanghelia Glorioasă este aseme-
nea unei guri de aer curat coborât din cer. În primul rând, este un manual care ne 
provoacă să pătrundem în adâncimile Bibliei și să ne însușim adevăruri ale Evan-
gheliei care ne hrănesc sufletele. Paul Washer folosește conceptele bogate ale Bi-
bliei pentru a formula contururile învățăturii despre Persoana și lucrarea lui Hristos 
până când Evanghelia ne este descoperită asemenea unui Munte Everest care in-
spiră uimire. În al doilea rând, acest manual ne conduce înapoi la motivul esențial 
pentru care Dumnezeu mântuiește în felul în care o face, prin Evanghelie: pentru 
glorificarea Persoanei Sale. Manualul acesta începe cu dilema divină și, după tot 
ce se spune, ne lasă pe genunchii noștri închinându-ne Dumnezeului înălțat al ha-
rului și dreptății. Dacă vrei să știi de ce este Evanghelia cel mai măreț adevăr din 
toate timpurile, studiază acest manual cu Biblia deschisă lângă el!”  

— Conrad Mbewe, păstor al Kabwata Baptist Church și autorul cărții Foundati-
ons for the Flock 

 

„Evanghelia lui Isus Hristos este, într-un mod remarcabil, vestea bună că Dumne-
zeu L-a trimis pe Fiul Său în lume astfel ca ‚lumea să fie mântuită prin El’. În Des-
coperă Evanghelia Glorioasă, Paul Washer analizează atent multele adevăruri 
frumoase ale Evangheliei care sunt adesea ignorate. Paul ne slujește drept călă-
uză excelentă prin Scriptură, descoperind aceste realități minunate înaintea ochilor 
noștri”.  

— Anthony R. Mathenia, păstor al Christ Church, Radford, co-autor al Behold 
Your God 
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INTRODUCERE 
 

 

METODA DE STUDIU  

Scopul deosebit al acestui studiu este, pentru cel care îl parcurge, să aibă o 

întâlnire cu Dumnezeu, prin Cuvântul Lui. Întemeiat pe convingerea că Scriptura 

constituie Cuvântul inspirat și infailibil al lui Dumnezeu, acest studiu a fost com-

pus astfel încât este literalmente imposibil ca el să fie parcurs fără a avea o Biblie 

deschisă alături de el. Țelul este să ajute cititorul să asculte de îndemnul aposto-

lului Pavel din 2 Timotei 2:15:  

„Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat,                                                

ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine, și care împarte                                                   

drept Cuvântul adevărului”. 

Fiecare capitol analizează în mod specific câte un aspect al Evangheliei lui 

Isus Hristos. Cei ce iau parte la studiu vor completa fiecare capitol prin a răspunde 

la întrebări și prin a urma instrucțiunile potrivit cu versetele Scripturii care sunt 

indicate în fiecare caz. Ei sunt încurajați să mediteze asupra fiecărui pasaj biblic și 

să își scrie gândurile în spațiile goale. Utilitatea acestui studiu va depinde direct 

de implicarea fiecărui participant la el. Dacă participantul va răspunde superficial 

la întrebări, doar copiind pasajele fără a căuta să înțeleagă sensul lor, manualul de 

față îi va fi de foarte puțin ajutor. 

Descoperă Evanghelia Glorioasă este, în primul rând, un studiu biblic și nu 

conține ilustrații colorate, povestioare atractive sau chiar comentarii teologice. Do-

rința autorului a fost aceea de a produce o carte care pur și simplu ne arată calea 

către Scriptură și care îi permite Cuvântului lui Dumnezeu să vorbească de la sine. 

Acest manual poate fi folosit la nivel individual, într-un grup mic de studiu 

sau într-o clasă de școală duminicală. Recomandăm foarte mult ca participantul 

să finalizeze personal fiecare capitol înainte de întâlnirile destinate discuțiilor și 

întrebărilor în grupul de studiu sau alături de liderul de ucenicizare.     
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ÎNDEMN CĂTRE UTILIZATORUL MANUALULUI 

Participantul la studiu este încurajat să studieze doctrina biblică și să desco-

pere locul ei deosebit în viața creștină. Adevăratul creștin nu poate suporta sau 

chiar supraviețui unui trai care presupune o separare între emoții și intelect sau 

între devoțiunea față de Dumnezeu și doctrina despre Dumnezeu. Așa cum ne în-

vață Scriptura, nici emoțiile noastre și nici experiențele noastre nu constituie un 

fundament adecvat pentru viața creștină. Doar adevărurile Scripturii, atunci când 

sunt înțelese cu mintea și comunicate prin doctrină, pot furniza acea temelie si-

gură pe care ar trebui așezate credințele noastre și comportamentul nostru, și care 

determină validitatea emoțiilor și a experiențelor noastre. Mintea nu este dușma-

nul inimii, iar doctrina nu constituie un obstacol în calea devoțiunii. Cele două sunt 

indispensabile și ar trebui să fie inseparabile. Scriptura ne poruncește să Îl iubim 

pe Domnul, Dumnezeul nostru, cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru și cu 

toată mintea noastră (Matei 22:37) și să ne închinăm lui Dumnezeu atât în duh cât 

și în adevăr (Ioan 4:24).  

Studiul doctrinei este o disciplină deopotrivă intelectuală și devoțională. El 

constituie o căutare pasionată după Dumnezeu care ar trebui să îl conducă întot-

deauna pe participant la o transformare personală mai mare, la o ascultare mai 

mare și la o închinare mai profundă, din inimă. De aceea, participantul ar trebui să 

se păzească de marea eroare de a căuta doar o cunoștință impersonală, în loc de 

Persoana lui Dumnezeu. Nici devoțiunea fără sens și nici simplele eforturi intelec-

tuale nu sunt folositoare, întrucât, în ambele cazuri, Dumnezeu este lăsat deo-

parte. 

UN MESAJ DIN PARTEA AUTORULUI 

Moartea și învierea lui Isus Hristos se află în centrul istoriei omenirii, fiind cel 

mai mare eveniment al ei și subiectul contemplării îngerilor (1 Petru 1:12). Când 

este propovăduit cu fidelitate biblică, mesajul Evangheliei este puterea lui Dum-

nezeu spre mântuirea oricăruia care crede (Romani 1:16) și măreața sursă și mo-

tivație a oricărei evlavii autentice (1 Timotei 3:16). Când mesajul ei este distorsi-

onat, el le aduce moarte celor care îl aud și cele mai grave blesteme asupra acelora 

care îl vestesc (Galateni 1:6-9). Din aceste motive și din multe altele, creștinul ar 

trebui să considere studiul personal al Evangheliei ca principala sarcină pe care o 

are pe întreaga viață. Acest manual a fost conceput și scris având în vedere aceste 

lucruri. 

Aș dori să îi mulțumesc soției mele Charo pentru susținerea ei constantă și 

celor patru copii ai noștri (Ian, Evan, Rowan și Bronwyn), care sunt o continuă în-

cântare pentru noi. Aș vrea de asemenea să îi adresez mulțumiri lui Forrest Hite, 
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membru în echipa HeartCry, pentru munca lui sârguincioasă și meticuloasă de edi-

tare a diferitelor versiuni ale manuscrisului pe care le-a primit. Contribuția lui la 

aranjarea și la ușurința generală a lecturii acestei lucrări sunt importante și apre-

ciate. De asemenea, mulțumirile mele sunt îndreptate către întreg personalul de 

la HeartCry, care a fost o sursă de mare încurajare de-a lungul procesului scrierii 

și publicării acestei cărți. 
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CAPITOLUL 1.                                          

DILEMA DIVINĂ ȘI EVANGHELIA 
 

Învățăm din Scriptură că Dumnezeu este sfânt, neprihănit, că El merită toată 

dragostea, reverența și ascultarea. Mai învățăm și că omul, deși creat bun, s-a co-

rupt pe sine, a sfidat Legea lui Dumnezeu și s-a expus judecății divine. În cadrul 

acestui studiu, vom descoperi lucrarea minunată a lui Dumnezeu de împăcare cu 

Sine a omului decăzut. 

DILEMA DIVINĂ 

Cuvântul „dilemă” este definit de dicționarul Webster ca „o situație ce implică 

o alegere între alternative la fel de nesatisfăcătoare” sau „o problemă aparent im-

posibil de rezolvat printr-o soluție satisfăcătoare”. În Scriptură ne este prezentată 

cea mai mare dilemă: Dumnezeu este neprihănit, motiv pentru care El trebuie să 

acționeze potrivit celor mai stricte reguli ale dreptății, achitându-l pe cel nevinovat 

și condamnându-l pe cel vinovat. Dacă El îl iartă pe cel vinovat și nu pedepsește 

fiecare încălcare a Legii Lui și fiecare act de neascultare, atunci El devine nedrept. 

Totuși, dacă El acționează cu dreptate față de toți oamenii – dacă El îi dă fiecărui 

om exact ceea ce el merită – atunci toți oamenii vor fi condamnați. Cum este po-

sibil ca Dumnezeu să fie drept și totuși să manifeste îndurare față de cei care ar 

trebui să fie condamnați? Dacă ar fi să reformulăm această dilemă folosind cuvin-

tele apostolului Pavel din Romani 3:26, întrebarea ar suna astfel:  

Cum poate Dumnezeu să fie neprihănit, și totuși                                                                                  

să îi socotească neprihăniți pe oamenii păcătoși? 

DE CE NU POATE DUMNEZEU SĂ IERTE PUR ȘI SIMPLU? 

Cineva ar putea pune următoarea întrebare: „De ce nu poate Dumnezeu pur 

și simplu să ierte păcatul și să rezolve astfel totul? Scriptura ne poruncește să 

iertăm necondiționat, așa că de ce ar fi greșit ca Dumnezeu să facă același lucru?” 

Răspunsul la această întrebare comportă trei aspecte. În primul rând, Dumnezeu 
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este diferit de noi, și are o vrednicie infinit mai mare decât a întregii creații luată 

laolaltă. De aceea, nu este doar drept ci și necesar ca El să caute gloria Lui și să o 

apere. Ca urmare a cine este El, până și cea mai neînsemnată formă de răzvrătire 

constituie o ofensă grotescă la adresa Persoanei Lui, o crimă imensă, vrednică de 

cea mai strictă pedeapsă. Dacă El ar permite oricărei ofense împotriva Persoanei 

Lui să treacă nepedepsită, atunci aceasta ar fi o nedreptate dublă: 1) El nu ar apăra 

Persoana Sa, refuzându-Și gloria care Îi aparține de drept, ca Dumnezeu; și 2) El ar 

face un lucru nedrept față de creația Lui, permițând ca aceasta să respingă însăși 

motivul existenței ei (adică gloria lui Dumnezeu) și să alerge neîmpiedicată către 

zădărnicie. Dacă acest lucru este perceput de omul modern ca dificil de acceptat, 

dificultatea se datorează exclusiv unei gândiri mediocre a acestuia despre Dum-

nezeu.  

În al doilea rând, Dumnezeu pur și simplu nu poate ierta păcatul omului și să 

meargă mai departe, deoarece în caracterul Lui nu există contradicții. Scriptura ne 

învață că Dumnezeu este perfect (fără contradicții) în toate atributele și lucrările 

Lui. De aceea, El va acționa întotdeauna într-o modalitate perfect consecventă cu 

tot ceea ce El este. El nu va înălța niciun atribut al Lui în detrimentul altuia, și nici 

nu Își va nega un aspect al caracterului pentru a-l manifesta pe un altul. El este 

iubitor, plin de compasiune și îndelung răbdător; totuși, El este și sfânt, neprihănit 

și drept în toate lucrările și judecățile Sale. El nu Își poate nega sfințenia în numele 

dragostei, și nu poate ignora dreptatea Lui pentru a-Și manifesta îndurarea. Mulți 

evangheliști, altfel bine intenționați, au predicat greșit că, în loc să fie drept cu 

omul păcătos, Dumnezeu ar fi hotărât să fie iubitor. Totuși, concluzia logică față 

de acest neadevăr este că dragostea lui Dumnezeu ar fi nedreaptă sau că El ar fi 

în măsură să întoarcă spatele dreptății Sale în numele dragostei. O astfel de afir-

mație trădează necunoașterea atributelor lui Dumnezeu. Minunăția Evangheliei nu 

ține de faptul că Dumnezeu a ales dragostea în detrimentul dreptății, ci că El a 

putut rămâne drept și totuși să dea iertarea în dragostea Lui.  

În al treilea rând, Dumnezeu este Judecătorul întregului pământ. De aceea, 

ține de datoria și dreptul Lui de a face dreptate, ca răul să fie pedepsit și binele 

sau dreptatea apărate. Nu ar fi un lucru potrivit ca Judecătorul ceresc să îl ierte pe 

cel rău la fel cum nu ar fi deloc corect ca un judecător pământesc să ierte un cri-

minal vinovat care stă înaintea lui în tribunal. Nu este oare reproșul frecvent al 

oamenilor că sistemul de justiție este corupt? Nu suntem noi dezgustați când in-

fractorii dovediți ajung în final să fie iertați? Ar trebui să așteptăm mai puțină 

dreptate de la Dumnezeu decât așteptăm de la judecătorii noștri pământești? Este 

un adevăr clar faptul că, în lipsa aplicării dreptății și a legii, orice popor, națiune 

sau societate ar degenera în anarhie și auto-distrugere. Dacă Dumnezeu ar ignora 

neprihănirea Lui, dacă iertarea ar fi dată fără satisfacerea dreptății și dacă nu ar 

exista nicio judecată finală a răului, creația nu ar putea suporta soarta ei. 
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DILEMA PREZENTATĂ ÎN SCRIPTURĂ 

Probabil că cea mai importantă întrebare din întreaga Scriptură este aceasta: 

„Cum poate Dumnezeu să fie drept, și totuși să manifeste îndurare față de cei care 

ar merita să fie condamnați?” Cum poate fi El drept, și Cel care îi îndreptățește pe 

oamenii păcătoși? Această dilemă divină va fi prezentată cu o claritate incontes-

tabilă în următoarele versete. 

1. În Exod 23:7 și Romani 4:5 descoperim exemple excelente ale dilemei divine 

– cum poate fi Dumnezeu drept și totuși să îl îndreptățească pe cel rău?  

a) Ce afirmă Dumnezeu despre Sine în Exod 23:7? 

(1) Nu-l voi i____________ pe cel v___________________. 

OBSERVAȚII: Cuvântul „ierta” provine din termenul ebraic tsadeq, care are sen-

sul de „a justifica, a apăra, sau a declara drept ori nevinovat”. 

b) Cum ne arată această profeție faptul că Mesia avea să fie mai mult decât un 

om – că El avea să fie Dumnezeul cel veșnic? 

(1) Cel ce s_______________ pe p_________________ n____________________. 

OBSERVAȚII: Cuvântul „socotește neprihănit” [sau justifică, n.tr.] provine din 

verbul grec dikaióō, având sensul de „a declara drept, nevinovat, sau a achita”. 

c) Cum ilustrează aceste pasaje dilema divină?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Exod 23:7 afirmă clar că Dumnezeu nu îl va achita sau justifica 

[declara nevinovat, n.tr.] pe cel vinovat, ci îi va administra o dreptate perfectă. 

Totuși, în Romani 4:5, Scriptura afirmă clar că nădejdea măreață a fiecărui cre-

dincios este faptul că Dumnezeu îl justifică pe cel nelegiuit! Cum pot fi aceste 

două afirmații adevărate? 

2. În Proverbe 17:15 se găsește una dintre cele mai puternice ilustrații ale dile-

mei divine din întreaga Scriptură.  

a) Ce adevăr universal sau neschimbător ne este prezentat în Proverbe 17:15? 

(1) Cel ce îl i_________ pe v________________ [...] este [...] o s__________ înain-

tea Domnului. 
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OBSERVAȚII: Cuvântul „scârbă” provine din termenul ebraic tow`ebah, care de-

notă un lucru abominabil, dezgustător sau scârbos. Acesta este unul dintre cei 

mai categorici termeni din Scriptură! 

b) Cum este dilema divină ilustrată de adevărul revelat în Proverbe 17:15 și de 

cel că Dumnezeu îl justifică pe cel păcătos (Romani 4:5)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Am formulat anterior dilema divină prin cuvintele reformulate ale 

apostolului Pavel: „Cum poate fi Dumnezeu neprihănit și în același timp Cel 

care îl justifică pe cel rău?” Iată dilema re-afirmată: „Cum poate Dumnezeu să 

îl justifice pe cel rău într-o modalitate care nu este abominabilă sau detestabilă 

pentru caracterul Lui sfânt și neprihănit?” 

3. În versetul 7 se găsește un alt exemplu clar al dilemei divine. Citește pasajul, 

apoi completează exercițiile de mai jos. 

a) Dumnezeu face în Exod 34:7 două afirmații aparent contradictorii, care ilus-

trează cu putere dilema divină. Identifică aceste afirmații. 

(1) Dumnezeu iartă f_________________, p_______________ și r______________. 

(2) Dumnezeu nu îl va s__________ pe cel v______________ drept 

n___________________. 

b) Explică dilema ilustrată în versetul 7. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cum pot fi aceste două afirmații adevărate? Aceeași Scriptură ce 

promite iertare pentru tot felul de păcate ne avertizează că Dumnezeu nu îl va 

ierta pe cel vinovat și nu îl va lăsa nepedepsit. 
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4. În încheierea acestui capitol din studiul nostru, vom analiza unul dintre cele 

mai frumoase pasaje din întreaga Biblie. În Romani 4:7-8, apostolul Pavel ci-

tează din Psalmul 32:1-2. Citește pasajul din Romani până te familiarizezi cu 

el, apoi răspunde la întrebările de mai jos. 

a) Conform învățăturii din Romani 4:7-8, care sunt cele 3 trăsături ale omului 

binecuvântat înaintea lui Dumnezeu? 

(1) F___________________ lui au fost i________________ (v. 7). 

(2) P______________ lui au fost a__________________ (v. 7). 

(3) P______________ lui nu sunt ț_________ în s__________ de Domnul (v. 8). 

b) Ce dificultăți teologice sunt prezentate în Romani 4:7-8? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cum poate un Dumnezeu drept să ierte faptele nelegiuite ale 

omului, să îi acopere păcatul și să nu țină cont de el? 

RĂSPUNSUL DIVIN 

Una dintre cele mai mărețe afirmații din Scriptură este că, pentru Dumnezeu, 

nimic nu este imposibil! Acest adevăr este revelat cel mai clar în maniera în care 

Dumnezeu Și-a păstrat caracterul neprihănit și totuși a iertat oameni păcătoși: 

Dumnezeu S-a făcut Om, a purtat păcatele poporului Său pe cruce și a suferit ju-

decata divină care a fost decretată împotriva lui. Prin suferințele și moartea Lui în 

locul poporului Său, Dumnezeu a satisfăcut cerințele dreptății Sale împotriva lor 

și a stins mânia Sa față de el așa încât îndurarea Lui față de el să fie perfect con-

secventă cu neprihănirea Lui.  

Marea dilemă – „Cum poate fi Dumnezeu drept și totuși să îl ierte pe cel rău?” 

– își găsește acum răspunsul în Evanghelia lui Isus Hristos. Același Dumnezeu 

care, în neprihănirea Lui, îl condamnă pe cel rău, S-a făcut Om și a murit în locul 

celui rău. Dumnezeu nu ignoră, nu uită și nu pervertește cerințele dreptății Sale 

pentru a-L justifica pe cel rău, ci El a plătit cerințele dreptății, prin suferințele și 

moartea Fiului lui Dumnezeu pe Calvar.   
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CAPITOLUL 2.                                          

MOTIVAȚIA LUI DUMNEZEU                         
PENTRU MÂNTUIREA OMULUI 

 

Este potrivit să ne întrebăm în acest moment care ar fi putut să fie motivația 

lui Dumnezeu atunci când L-a trimis pe singurul Său Fiu pentru a muri așa încât 

oamenii păcătoși să poată fi mântuiți. În Scriptură, noi descoperim că Dumnezeu 

nu îl mântuiește pe om datorită vreunei nevoi divine sau din cauza vreunei valori 

inerente din om, ori din cauza vreunei fapte nobile pe care acesta ar fi putut să o 

facă. Nu, ci dimpotrivă, Dumnezeu a fost determinat să mântuiască spre lauda glo-

riei Sale și din dragostea cea mare cu care El ne-a iubit.  

Unul dintre adevărurile despre Dumnezeu care ne inspiră cea mai mare uimire 

este că El este absolut liber de orice nevoie. Existența Lui, împlinirea voii Sale și 

buna Sa plăcere nu depind de nimeni și de nimic din afara Sa. El este singura Ființă 

cu adevărat existentă în Sine, care Se susține prin Sine, suficientă în Sine, inde-

pendentă și liberă. Toate celelalte ființe își derivă viața și fericirea de la Dumnezeu, 

însă tot ceea ce este necesar pentru existența și fericirea perfectă a lui Dumnezeu 

se găsește în El Însuși. A predica sau chiar a susține că Dumnezeu l-ar fi creat pe 

om sau îl mântuiește pe om pentru că El ar fi avut vreo nevoie sau ar fi fost incom-

plet, este un lucru absurd și chiar blasfemiator. 

„Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul                          

cerului și al pământului, și nu locuiește în temple făcute de mâini.                                

El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva,                     

El, care le dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile...”                                                     

(Faptele Apostolilor 17:24-25; vezi și Psalmul 50:9-12) 

Unul dintre adevărurile biblice despre om care ne produce cea mai mare sme-

renie este că omul este lipsit de orice fel de virtute sau merit. De aceea, nu există 

nimic în omul decăzut care ar putea să Îl motiveze vreodată pe Dumnezeul cel 

sfânt și drept să îl iubească, ci în om se găsesc doar lucruri care ar aduce judecata 
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și condamnarea asupra lui. De aceea, ce anume L-a determinat pe Dumnezeu să Îl 

trimită pe singurul Său Fiu pentru mântuirea oamenilor păcătoși? Așa cum ne în-

vață Scriptura, Dumnezeu a procedat astfel spre lauda gloriei Sale și din dragostea 

cea mare cu care El ne-a iubit. 

SPRE GLORIA LUI DUMNEZEU 

Scriptura ne învață cum creația universului, căderea omului în păcat, istoria 

poporul Israel, crucea lui Hristos, Biserica și judecata popoarelor au toate un singur 

obiectiv măreț și final – gloria lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu face tot 

ceea ce face așa încât plinătatea a tot ce este El să poată fi revelată înaintea cre-

ației Sale și ca El să fie cinstit și să I se aducă închinare ca Dumnezeu, pentru ca 

omul să se bucure de El.  

Se pune adesea, chiar și de către creștinii sinceri, întrebarea dacă este corect 

ca Dumnezeu să acționeze spre gloria Sa. Pentru a răspunde acestei întrebări, tre-

buie doar să ne gândim la cine este Dumnezeu. Așa cum ne învață Scriptura, El 

este infinit mai mare decât întreaga creație a Lui luată laolaltă. De aceea, nu este 

doar drept, ci și necesar ca El să ocupe cel mai înalt loc și să facă din gloria Lui cel 

mai mare motiv și obiectiv a tot ceea ce El face. Este drept ca El să ocupe locul 

central și să lucreze toate lucrurile așa încât gloria Lui (adică plinătatea a ceea ce 

este El) să poată fi descoperită tuturor, cu obiectivul ca El să fie glorificat (adică 

stimat, prețuit și să I se aducă închinare) mai presus de orice. Dacă El ar respinge 

o astfel de preeminență, acest lucru ar însemna că El ar respinge dumnezeirea Lui. 

Oricine altcineva în afara lui Dumnezeu ar căuta întâietatea, prin acest act ar co-

mite cea mai grosolană formă de idolatrie. 

Este extrem de important să înțelegem că Dumnezeu nu caută gloria Sa se-

parat de cel mai mare bine al făpturilor Sale. În fapt, cel mai mare bine pe care 

Dumnezeu ar putea să îl împlinească vreodată pentru creația Sa și cel mai măreț 

act de bunătate pe care l-ar putea manifesta vreodată față de acestea ar fi ca El 

să Se proslăvească – să descopere toate lucrurile și să lucreze în toate lucrurile 

așa încât plinătatea a tot ceea ce El este să poată fi manifestată înaintea lor. Dacă 

Dumnezeu are o valoare, splendoare și frumusețe infinită, atunci implicația este 

că cel mai valoros, mai splendid și mai frumos dar pe care El ar putea să îl dea 

vreodată făpturilor Sale este revelarea deplină a Sa. 

1. Conform învățăturii din Romani 11:36, care este scopul măreț sau principal al 

tuturor lucrurilor? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Conform următoarelor pasaje ale Scripturii, care este motivația lui Dumnezeu 

pentru mântuirea poporului Său? Meritul lor sau gloria Lui? Potrivește fiecare 

motivație pasajului biblic corespunzător din lista de mai jos. 

_____ Psalmul 79:9 a. Spre lauda Lui. 

_____ Psalmul 106:6-8 b. Spre slava Numelui Său. 

_____ Isaia 48:9 c. Pentru apărarea sfințeniei Numelui Său cel 

mare. 

_____ Isaia 63:12 d. Pentru a-Și face un Nume veșnic pentru 
Sine. 

_____ Ezechiel 36:22-23 e. Pentru a face cunoscută puterea Lui. 

3. În Ieremia 33:8-9 se găsește un pasaj de o frumusețe și importanță atât de 

mare, încât poate fi considerat mai categoric decât versetele Scripturii enume-

rate mai sus. Potrivit acestui text, de ce este motivat Dumnezeu în mântuirea 

oamenilor? Datorită meritelor lor sau a gloriei Sale? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Potrivit următoarelor pasaje din Vechiul și Noul Testament, care a fost motiva-

ția deosebită din spatele lucrării de mântuire a lui Dumnezeu atât în cazul Evre-

ilor cât și al Neamurilor? 

a) 2 Samuel 7:23: Dumnezeu a mântuit Israelul ca să-Și f_______ un  N_______. 

b) Faptele Apostolilor 15:14: Dumnezeu a mântuit Neamurile ca acestea să-I 

p____________ N____________ (adică datorită reputației, cinstei și a gloriei 

Sale). 

5. În Efeseni 1:3-14 se găsește una dintre cele mai importante afirmații din Scrip-

tură cu privire la scopul din spatele lucrării de mântuire săvârșită de Dumne-

zeu. Potrivit acestui pasaj biblic, ce anume L-a determinat pe Dumnezeu să ne 

mântuiască? Care este obiectivul sau scopul măreț al mântuirii noastre? 
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a) Dumnezeu ne-a mântuit după b_________ p_________________ a voii Sale (v. 

5). Această frază provine din termenul grec eudokía, care poate fi tradusă 

ca „bună plăcere” sau „bună voie”. 

b) Dumnezeu ne-a mântuit spre l_____________ s_____________ harului Său (v. 

6). Mântuirea noastră nu este obiectivul, ci mijlocul pentru atingerea obiec-

tivului – anume ca Dumnezeu să fie lăudat pentru harul pe care l-a manifes-

tat față de poporul Său. 

c) Dumnezeu ne-a mântuit spre l_______________ s__________ h_________ Său (v. 

12, 14). Repetiția din această frază ajută la accentuarea faptului că scopul 

divin final în mântuirea noastră este lauda lui Dumnezeu. 

DIN DRAGOSTE PENTRU POPORUL LUI 

Una dintre cele mai importante afirmații din Scriptură cu privire la atributele 

lui Dumnezeu este că „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8). El primește cea mai 

mare glorie tocmai prin dragostea Lui pentru păcătoșii lipsiți de merite. De-a lun-

gul întregii veșnicii, Dumnezeu va primi închinare pentru dragostea Lui necondiți-

onată manifestată față de poporul Său. Este o mare bucurie și mângâiere să știm 

că Dumnezeul care Își mântuiește poporul de dragul Numelui Său este același 

Dumnezeu care îi mântuiește datorită dragostei Sale, o dragoste care depășește 

abilitatea noastră de înțelegere și de a o descrie. 

Este important să înțelegem că venirea Fiului în lume pentru a-i mântui pe 

păcătoși a fost în acord perfect cu voia lui Dumnezeu Tatăl. Nu ar trebui să ne 

imaginăm niciodată despre Tatăl că ar fi un Dumnezeu mânios care dorește moar-

tea celui rău. N-ar trebui să ne gândim niciodată la lucrarea mântuitoare a Fiului 

ca un lucru făcut independent de Tatăl, pentru a ne mântui de El. Potrivit învăță-

turii Scripturii, Tatăl a iubit atât de mult lumea, încât L-a trimis pe Fiul Său, nu 

pentru a condamna lumea, ci pentru ca, prin El, lumea să poată fi mântuită (Ioan 

3:16-17). Lucrarea mântuitoare a Fiului este lucrarea mântuitoare a Tatălui. Dra-

gostea Fiului pentru păcătoși este reflectarea perfectă a dragostei Tatălui pentru 

ei. 

1. Conform învățăturii din 1 Ioan 4:9-10, care este cea mai mare manifestare a 

dragostei lui Dumnezeu față de oamenii păcătoși? Cum dovedește acest pasaj 

biblic că ceea ce a determinat trimiterea Fiului de către Tatăl a fost nu meritul 

omului, ci dragostea lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. În Ioan 3:16-17 se găsește unul dintre cele mai cunoscute și mai îndrăgite pa-

saje din întreaga Scriptură. Potrivit acestui pasaj, care a fost motivația lui Dum-

nezeu pentru trimiterea Fiului Său spre mântuirea oamenilor păcătoși? Explică 

răspunsul dat. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: O traducere literală ar suna astfel: „Iată cum a iubit Dumnezeu 

lumea: El L-a dat pe singurul Său Fiu, așa încât acela care crede în El să nu 

piară, ci să aibă viața veșnică”.  

3. Potrivit cu Deuteronom 7:6-8, care a fost motivația adevărată a lui Dumnezeu 

în răscumpărarea poporului Israel? Cum poate fi aplicat acest adevăr în situația 

noastră? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Explică pe baza următoarelor pasaje ale Scripturii cum dragostea lui Dumne-

zeu, nu meritul omului, a fost ceea ce L-a determinat să ne mântuiască. 

a) Romani 5:6-10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Înaintea convertirii, oamenii sunt descriși ca neputincioși (v. 6), 

nelegiuiți (v. 6), păcătoși (v. 8) și vrăjmași ai lui Dumnezeu (v. 10). 

b) Efeseni 2:1-5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Înaintea convertirii, oamenii sunt descriși ca fiind morți în păcat 

(v. 1, 5), aliați ai lumii și ai diavolului (v. 2), fii ai neascultării (v. 2) și copii ai 

mâniei, călăuziți de poftele firii pământești (v. 3). 

c) Tit 3:4-5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL 3.                                           

MOTIVAȚIA FIULUI PENTRU VENIREA 
ÎN LUME SPRE MÂNTUIREA OMULUI 

 

În acest capitol vom analiza acele lucruri care L-au determinat pe Fiul să lase 

deoparte gloria Sa, să îmbrace trup omenesc și să-Și dea viața pentru mântuirea 

oamenilor. Vom descoperi că El a procedat în felul acesta nu datorită vreunui merit 

care să se găsească în om, ci spre gloria Tatălui Său, ca urmare a dragostei mari 

cu care ne-a iubit, și pentru bucuria care Îi era pusă înainte. 

SPRE GLORIA TATĂLUI SĂU 

După o simplă lectură a vieții lui Hristos, este evident că cea mai mare pasi-

une a Lui a fost să Îl glorifice pe Tatăl prin a face voia Lui. Unul dintre aspectele 

cel mai greu de înțeles în legătură cu Persoana lui Hristos este că, chiar dacă El a 

existat în însăși chipul lui Dumnezeu, El nu a considerat egalitatea cu Dumnezeu 

ca un lucru de apucat, ci S-a dezbrăcat pe Sine, în mod intenționat și cu bucurie, 

de privilegiul divin și S-a făcut om. El a fost ascultător de Tatăl până la moartea 

pe cruce (Filipeni 2:5-8; Evrei 10:9). Chiar dacă au existat și alte motivații care L-

au determinat pe Hristos să Își dea viața pentru omul căzut în păcat, cel mai im-

portant a fost pasiunea Lui copleșitoare de a-L glorifica pe Tatăl. În acest sens, se 

poate spune pe bună dreptate că Hristos a murit pentru Dumnezeu. 

1. În Evrei 10:7 se găsește o profeție mesianică citată din Psalmul 40:7-8. Con-

form ambelor pasaje biblice, care a fost scopul măreț al Fiului lui Dumnezeu în 

venirea Sa în lume. Care a fost pasiunea și prioritatea Lui deosebită? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



 

                                                                                              DESCOPERĂ EVANGHELIA GLORIOASĂ  |  PAUL WASHER 
 

 

28 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Ce anume ne învață versetele următoare despre (1) atitudinea Fiului față de 

voia Tatălui, despre (2) pasiunea Lui pentru gloria Tatălui și (3) despre dorința 

Lui fierbinte de a-Și manifesta dragostea față de Tatăl? Explică de ce este po-

trivit să afirmăm că Hristos a împlinit toate lucrările Lui, chiar și în moartea Lui, 

în primul rând pentru Dumnezeu. 

a) Ascultarea lui Hristos de voia Tatălui (Ioan 4:34) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Pasiunea lui Hristos pentru gloria Tatălui (Ioan 17:4) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Dorința fierbinte a lui Hristos de a-Și arăta dragostea pentru Tatăl (Ioan 

14:31) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. În Romani 15:8-9 ne sunt date două motive pentru venirea lui Hristos și pentru 

lucrarea Sa de mântuire printre Evrei și Neamuri. Care sunt aceste motive, și 

cum demonstrează ele că venirea lui Hristos a avut ca primă țintă gloria lui 

Dumnezeu? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Hristos a venit pentru a împlini toate promisiunile pe care Dum-

nezeu le făcuse iudeilor, pentru ca ei să Îl glorifice pentru credincioșia Lui. Hris-

tos a venit de asemenea pentru Neamuri, pentru ca ele să Îl glorifice pe Dum-

nezeu pentru îndurarea Lui. 

DIN DRAGOSTEA LUI MARE PENTRU NOI 

Scriptura ne învață că Dumnezeu Tatăl a fost Cel care L-a trimis pe Fiul Său, 

pentru ca lumea să fie mântuită prin El (Ioan 3:16-17). Totuși, este important să 

înțelegem că Fiul nu a fost forțat să Își asume această lucrare mântuitoare, și nici 

nu a făcut-o murmurând. El S-a dat pe Sine în totalitate și în mod voluntar, așa 

încât obiectele dragostei Sale – o omenire pierdută, depravată și răzvrătită – să 

poată cunoaște iertarea și viața veșnică. Este o mare încurajare și mângâiere să 

știm că Fiul, care a împlinit o lucrare de mântuire atât de măreață, nu a făcut acest 

lucru doar pentru gloria lui Dumnezeu, ci și ca urmare a dragostei mari cu care El 

Și-a iubit poporul. Hristosul care a murit pentru Dumnezeu, a murit în același timp 

și pentru noi. 

1. În Ioan 15:9 găsim una dintre afirmațiile cele mai uimitoare din Biblie. Ce de-

monstrează aceasta despre motivația lucrării răscumpărătoare a lui Hristos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Conform Scripturii, dragostea a fost ceea ce L-a determinat pe Hristos să Își 

dea viața pentru poporul Său. În ce fel susțin acest adevăr versetele din Gala-

teni 2:20 și Efeseni 5:2?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Măsura dragostei lui Hristos ține de faptul că El S-a dat pe Sine pentru noi. Nu 

poate exista o exprimare sau ilustrație mai mare a dragostei decât aceasta. Ce 

ne învață următoarele pasaje ale Scripturii despre acest adevăr? Cum dovedesc 

ele din nou că motivația venirii Fiului în lume nu ține de meritele sau vrednicia 

oamenilor, ci de dragostea Lui? 

a) Ioan 15:13-14 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) 1 Ioan 3:16 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

PENTRU BUCURIA CARE ÎI STĂTEA ÎNAINTE 

Fiul Și-a dat viața pentru gloria Tatălui și, astfel, El a murit pentru Dumnezeu. 

Fiul Și-a dat viața ca urmare a dragostei mari cu care ne-a iubit și, astfel, El a murit 

pentru poporul Său. În încheierea studiului nostru, vom analiza un ultim motiv care 

L-a determinat pe Fiul să meargă la cruce – El a murit pentru bucuria care Îi era 

pusă înainte. 

Pentru unii, a afirma că Fiul a fost determinat de nădejdea bucuriei viitoare 

poate să sune ca și cum L-am prezenta pe Hristos căutând satisfacție personală. 

Cum poate El să caute simultan gloria lui Dumnezeu, mântuirea poporului Său și 

propria bucurie? Această obiecție poate fi respinsă ușor. În primul rând, trebuie să 

înțelegem că Fiul lui Dumnezeu Își găsește cea mai mare bucurie în promovarea 

voii și a gloriei Tatălui Său. De aceea, bucuria Fiului, gloria Tatălui și răscumpărarea 

poporului Său au fost toate echivalente pentru Hristos. El nu avea de înfruntat 
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loialități sau pasiuni care să intre în competiție. De asemenea, trebuie să înțelegem 

că Fiul lui Dumnezeu are tot dreptul să caute bucuria Sa. Toate lucrurile au fost 

făcute de El și pentru El (Coloseni 1:16). Tatăl a pus toate lucrurile în mâinile Fiului 

Său (Ioan 3:35) și dorește ca toți să Îl onoreze pe Fiul așa cum Îl onorează pe Tatăl 

(Ioan 5:23). Este buna plăcere a Tatălui ca bucuria Fiului să fie completă. Întreaga 

creație, din toate domeniile, are un scop măreț și final – să Îl glorifice și să Îi aducă 

plăcere Fiului lui Dumnezeu! 

1. Conform învățăturii din Evrei 12:2, de ce a fost Fiul lui Dumnezeu dornic să 

părăsească gloria cerului, să ia asupra Sa trup omenesc și să îndure umilința și 

durerea Crucii? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Evrei 12:2 ne învață clar că motivația care L-a condus pe Hristos la crucea Cal-

varului era bucuria care Îi era pusă înainte. Totuși, trebuie să ne întrebăm acest 

lucru? Din ce anume constă acea bucurie? Ce ne învață pasajele biblice de mai 

jos? 

a) Bucuria întoarcerii în prezența Tatălui (Psalmul 16:9-11) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Apostolul Petru citează acest text în predica lui din Ziua Cincize-

cimii, făcând referire la învierea și înălțarea lui Hristos (Faptele Apostolilor 

2:25-28), iar apostolul Pavel se referă la el în predica lui din sinagoga din An-

tiohia (Faptele Apostolilor 13:35). A fost o încercare imensă pentru Fiul lui 

Dumnezeu ca El să părăsească locul Tatălui Său din ceruri, dar a fost o încer-

care infinit mai mare să poarte păcatul poporului Său și să sufere în locul lor. 

El a îndurat agonii de nedescris, chiar le-a disprețuit, pentru că a privit înainte, 

către nădejdea viitoare a locuirii din nou alături de Tatăl și către bucuria în pre-

zența Sa. 

b) Bucuria de a fi părtaș gloriei Tatălui (Ioan 17:4-5, 24) 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Parte din bucuria care L-a determinat pe Hristos să Se jertfească 

pentru păcatele poporului Său a constat din glorificarea Sa viitoare sau înălța-

rea Lui în locul care era de drept al Său încă dinainte de întemeierea lumii. El 

avea să se întoarcă în ceruri ca Domn și Mântuitor – un Biruitor înălțat care a 

depășit orice obstacol pentru a obține răscumpărarea poporului Său. 

c) Bucuria de a câștiga pentru Sine un popor răscumpărat. Dinainte de înteme-

ierea lumii, Dumnezeu a rânduit mântuirea unui popor din mulțimea omenirii 

păcătoase, așa încât membrii acestuia să trăiască spre gloria, onoarea și la-

uda Fiului. Potrivit voii Tatălui și având în vedere bucuria pusă înaintea Lui, 

bucuria răscumpărării unui popor al Său, Fiul a îndurat cu bucurie și voluntar 

toate lucrurile, pentru Mireasa Lui și pentru bucuria care aceasta urma să I-

o aducă în final. Prin întruparea și moartea Lui, El a câștigat pentru Sine o 

congregație măreață din orice seminție, limbă, popor și națiune. El i-a făcut 

pe membrii poporului Său să fie o sursă de bucurie, satisfacție și glorie con-

tinuă, de-a lungul întregii veșnicii. Ce ne învață pasajele de mai jos despre 

acest adevăr? 

(1) Psalmul 2:8 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(2) Isaia 53:11 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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(3) Luca 15:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(4) Evrei 2:11-13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(5) Apocalipsa 5:9-10; 7:9-10; 22:3-5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  



 

 

 

  



35 

 

 
CAPITOLUL 4.                                        

FIUL LUI DUMNEZEU ÎN GLORIE 
 

Pentru a înțelege dimensiunea și măreția venirii în lume a Fiului lui Dumne-

zeu, trebuie să analizăm mai întâi natura Sa divină și gloria Sa veșnică. În acest 

capitol, vom învăța că existența Fiului lui Dumnezeu nu a început odată cu naște-

rea Sa trupească, în Betleem, ci El a existat din veșnicie, fiind egal cu Dumnezeu 

Tatăl în natură și glorie. El nu a fost un simplu om și nici măcar un arhanghel care 

și-a dat viața pentru răscumpărarea noastră, ci a fost Fiul veșnic al lui Dumnezeu 

– Creatorul, Susținătorul și Domnul suveran al tuturor. Doar în măsura în care avem 

o perspectivă corectă asupra Fiului vom avea și o perspectivă înaltă despre Evan-

ghelie, apreciind-o cum se cuvine. 

DUMNEZEIREA FIULUI 

Scriptura mărturisește că singurul Dumnezeu adevărat există ca Trinitate 

(termenul provenind din cuvântul latin trinitas, care înseamnă „de trei ori” sau „trei 

în unul”: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ei sunt trei Persoane distincte, care se deose-

besc Unul de Celălalt, și totuși împărtășesc aceeași natură sau esență divină, și Se 

relaționează Unul la Altul într-o relație veșnică și neîntreruptă. Fiul, care S-a făcut 

Om și a murit pe crucea Calvarului, este Dumnezeul cel veșnic: egal cu Tatăl și cu 

Duhul Sfânt în orice fel, și împărtășind gloria Lor de necuprins.  

Este absolut esențial să înțelegem importanța învățăturii care se află înaintea 

noastră. Dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu este o doctrină fundamentală a credin-

ței creștine. Orice perspectivă sau gândire care Îl vede inferior Tatălui sau ca un 

„dumnezeu de o glorie inferioară” – pur și simplu nu este una creștină. Fiul nu este 

o ființă creată, El nu este un înger, nu este un fel de semi-zeu care poate fi plasat 

undeva între Dumnezeu și creație. El este Dumnezeu în cel mai înalt sens al ter-

menului. Siguranța mântuirii noastre și fidelitatea față de Evanghelie depind de 

acceptarea acestui adevăr de către noi, cu reverență și din toată inima. 
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1. În Ioan 1:1-4 se găsește una dintre cele mai clare afirmații despre dumnezeirea 

și veșnicia Fiului lui Dumnezeu. Identifică adevărurile prezentate în acest pasaj. 

a) La î________________ era C_______________ (v. 1). Aceasta constituie o refe-

rință clară la Fiul lui Dumnezeu (v. 14). „Cuvântul” este tradus din termenul 

grec lógos, care are sensul de „cuvânt” sau „rațiune”. Evreii foloseau adesea 

acest termen cu referire la Dumnezeu. Pentru greci, el făcea referire la rați-

unea divină sau principiul rațional care guvernează universul. Atunci când 

face referire la Fiul, el ne comunică faptul că Isus este Dumnezeu pe deplin 

și în adevăr, și Mijlocitorul prin care Dumnezeu Se descoperă înaintea crea-

ției Sale. Fiul exista „la început” cu Dumnezeu, înaintea creației, și este veș-

nic, divin, nefiind creat.  

b) Și Cuvântul era c___ Dumnezeu (v. 1). Acest cuvânt face referire la relația de 

unitate și totuși deosebirea care a existat între Fiul și Tatăl de-a lungul veș-

niciei. În primul rând, ea denotă unitate și egalitate – Tatăl și Fiul au existat 

în părtășie perfectă. Fraza ar putea fi tradusă astfel: „Iar Cuvântul era față 

în față cu Dumnezeu”, făcând referire la părtășia intimă, comuniunea și în-

cântarea care exista între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În al doilea rând, el de-

notă deosebirea – Tatăl și Fiul sunt de aceeași esență divină, dar ei sunt 

persoane reale și distincte, care există în părtășie perfectă alături de Duhul 

Sfânt. 

c) Și Cuvântul e_____ D__________________ (v. 1). Aceasta este o afirmație in-

contestabilă a dumnezeirii Cuvântului. În originalul din limba greacă, expre-

sia tradusă literal este „iar Dumnezeu era Cuvântul” (kaí Theós ên ho Lógos). 

Termenul care vorbește despre Dumnezeu precedă subiectul (Cuvântul) 

pentru a accentua faptul că acest Cuvânt era în realitate și într-adevăr Dum-

nezeu. Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu Fiul. În El locuiește plinătatea 

dumnezeirii (Coloseni 2:9).  

d) Toate lucrurile au fost făcute p______ El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost 

făcut fără El (v. 3). Toate lucrurile au fost create prin Fiul (vezi și Coloseni 

1:16). El a fost co-Agentul creației, alături de Tatăl și Fiul. De asemenea, 

nimic nu există care să nu fi apărut prin El. Fiul nu a fost doar la început cu 

Dumnezeu, ci a și făcut lucrările lui Dumnezeu ca Dumnezeu. 

e) Î___ El era v_____________, și viața era lumina oamenilor (v. 4). Psalmul 36:9 

afirmă: „Căci la Tine [Dumnezeu] este izvorul vieții; prin lumina Ta vedem 

lumina”. Este remarcabil că ceea ce psalmistul Îi atribuie lui Dumnezeu, 

apostolul Ioan Îi atribuie Fiului. Orice lucru care trăiește și mișcă este creat 

și susținut prin harul Fiului lui Dumnezeu. Orice cunoaștere autentică a lui 

Dumnezeu pe care oamenii au avut-o vreodată a venit asupra lor ca un gest 
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al harului din partea Fiului. Este o minunăție imposibil de cuprins faptul că 

Izvorul oricărei vieți Și-a dat viața pentru cei fără viață. 

2. În Filipeni 2:6 descoperim o altă dovadă a dumnezeirii și veșniciei lui Hristos. 

Identifică adevărurile revelate în acest text. 

a) El, măcar că a________ c________ lui Dumnezeu. Fiul nu a început să existe în 

momentul întrupării Lui, ci El este veșnic, fără început și fără sfârșit. Cuvân-

tul „chip” provine din termenul grec morphê, făcând referire nu doar la ima-

ginea exterioară a unei persoane, ci și la caracterul sau esența acelei per-

soane, la realitatea de dincolo de imaginea exterioară. Fiul nu doar a părut 

să fie Dumnezeu, ci El era Dumnezeu în esența sau natura Lui. 

b) Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie d_____________ cu Dumnezeu. 

Cuvântul „deopotrivă” provine din termenul grec ísos, are sensul de „a fi 

egal în cantitate sau calitate”. În Fiul locuiește toată plinătatea (cantitate) 

dumnezeirii (calitate) (Coloseni 2:9). Lui nu Îi lipsește nimic în ce privește 

dumnezeirea, ci este egal în orice aspect cu Dumnezeu, în sensul cel mai 

deplin al termenului.  

GLORIA FIULUI 

Odată ce am subliniat existența și dumnezeirea veșnică a Fiului lui Dumne-

zeu, ne vom îndrepta acum către gloria care Îi aparținea înainte de întrupare, îna-

inte de întemeierea lumii, chiar din toată veșnicia. Chiar dacă Scriptura ne oferă 

doar crâmpeie ale veșniciei, acestea sunt însă suficiente pentru a dovedi că Fiul 

era „Dumnezeu” în cel mai înalt și mai cuprinzător sens al cuvântului, și că El a 

avut gloria lui Dumnezeu ca Dumnezeu. El era cu Tatăl și era părtaș gloriei Tatălui 

(Ioan 17:5). El era bucuria supremă și fericirea fără sfârșit a Tatălui, și a fost buna 

plăcere a Tatălui ca El să fie instrumentul și epicentrul creației – Sursa bucuriei 

acesteia, Obiectul închinării ei și marele Scop sau obiectiv al existenței ei. Din zorii 

creației, fiecare ființă sublimă care locuiește în ceruri a avut o singură mare dorință 

– să privească la gloria lui Dumnezeu pe fața Fiului Său înălțat! Doar atunci când 

înțelegem ceva din aceste adevăruri putem avea o perspectivă corectă a Evanghe-

liei și putem să o apreciem corect. Nu a fost un simplu om sau chiar un înger care 

s-a îmbrăcat în trup omenesc și a murit pentru noi în acea zi. Nu, ci a fost Dumne-

zeul gloriei, Domnul universului, Obiectul întregii închinări și Acela prin care toate 

lucrurile au fost făcute și pentru care toate există! 

1. În Coloseni 1:15-17 se găsește o afirmație categorică ce dovedește natura veș-

nică și gloria care Fiul le-a avut alături de Tatăl înainte de întruparea Sa. Com-

pletează afirmațiile de mai jos pe baza acestui pasaj. 
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a) Fiul este c_______ Dumnezeului celui nevăzut (v. 15). Acest cuvânt provine 

din termenul grec eikôn, care este referă la o „imagine” sau „asemănare”. 

Doar Dumnezeu poate să poarte imaginea exactă a lui Dumnezeu. Evrei 1:3 

afirmă: „El... este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui”. 

b) Fiul este cel î________ n____________ din toată zidirea (v. 15). Aici nu avem 

de-a face cu o respingere a dumnezeirii lui Hristos și nici cu o dovadă că El 

ar fi o ființă creată. În Psalmul 89:27, Dumnezeu afirmă următoarele lucruri 

despre David: „Iar Eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații 

pământului”. Este clar că David fusese „întâiul născut” al lui Dumnezeu doar 

în sensul în care el se situa pe un rang superior tuturor celorlalți împărați. 

Fiul lui Dumnezeu este „întâiul născut” în sensul în care El este înălțat dea-

supra întregii creații și este deosebit de ea. Lui Îi aparțin toate drepturile și 

privilegiile unui fiu întâi născut. 

c) Fiul exista mai d________________ de toate lucrurile (v. 17). Veșnicia, supre-

mația și preeminența Fiului sunt transmise prin această afirmație. 

d) Fiul este C________________ tuturor lucrurilor (v. 16). Întreaga creație își da-

torează existența Fiului, fiind dependentă în mod direct de El și în relație cu 

El. 

e) Fiul este Susținătorul tuturor lucrurilor – toate lucrurile se ț____ prin El (v. 

17). Întreaga creație există în dependență totală și completă de Fiul. El „sus-

ține toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui” (Evrei 1:3). Fiul nu este aseme-

nea personajului mitologic Atlas, care geme sub greutatea unei singure 

lumi, ci dimpotrivă, El susține nenumărate lumi cu ușurința unui singur cu-

vânt! 

f) Fiul este marele scop al tuturor lucrurilor – toate lucrurile au fost create 

p_______ El (v. 16). Gloria veșnică a Fiului este descoperită prin faptul că 

toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru gloria și buna Sa plăcere. 

2. În Isaia 6:1-10 este relatată una dintre imaginile cele mai mărețe și mai grafice 

ale lui Dumnezeu și ale gloriei Sale din Scriptură. Totuși, când examinăm pasa-

jul mai îndeaproape, descoperim că vedenia lui Isaia cu privire la Dumnezeu a 

fost o viziune a Fiului! Citește întreg pasajul din Isaia 6:1-5 până te familiarizezi 

cu el, apoi răspunde la întrebările de mai jos. 

a) Conform textului din Isaia 6:1-3, pe cine a văzut Isaia? Pe D____________.  

OBSERVAȚII: În primul verset, titlul de „Domn” este tradus din termenul ebraic 

adonay; dar în versetul 3, el este tradus din termenul ebraic Yahweh sau Ie-

hova. Acela pe care Isaia Îl vede este, fără îndoială, Dumnezeu. Totuși, Ioan 

12:39-41 identifică această Ființă ca a doua Persoană a Sfintei Treimi, Fiul lui 

Dumnezeu, afirmând astfel că Hristos este Dumnezeu.  
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b) Conform textului din Isaia 6:1, cum este descris Fiul lui Dumnezeu? Ce ne 

spune acest verset despre gloria Lui? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Fiul este descris ca înălțat asupra întregii creații, în cer și pe pă-

mânt. Mantia Lui umple templul, ceea ce ilustrează suveranitatea Lui univer-

sală, nelimitată și neîmpiedicată. 

c) Conform învățăturii din Isaia 6:2-3, care este răspunsul serafimilor (probabil 

ființele cele mai înălțate din creație) față de Fiul lui Dumnezeu? Ce ne învață 

acest pasaj despre gloria și întâietatea Lui? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cele mai puternice și mai mărețe creaturi din univers se pleacă în 

reverență în prezența Fiului lui Dumnezeu. Cuvântul „sfânt” provine din terme-

nul ebraic qadosh, care se referă la separație. El face referire la un lucru pus 

deoparte, separat sau unic. În mijlocul creației, Dumnezeu este complet diferit. 

Nimeni nu este ca El și nimeni nu se poate compara cu El (Isaia 40:18). A-L 

compara pe Fiul până și cu cea mai splendidă ființă creată ar fi un lucru infinit 

mai absurd decât a compara o licărire cu soarele din miezul zilei. Afirmația tri-

plă spre sfințenia Fiului este cea mai puternică formă de exprimare superlativă 

în limba ebraică. Acest pasaj ne ajută să înțelegem ce a vrut să spună Isus în 

Ioan 17:5: „acum, Tată, proslăvește-Mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam 

la Tine înainte de a fi lumea”. Nu este uimitor ca unul ca El să moară pentru 

păcătoși ca noi? 
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CAPITOLUL 5.                                              

FIUL S-A FĂCUT OM (1) 
PARTEA ÎNTÂI: MĂRTURIA VECHIULUI TESTAMENT                                       

PRIVITOARE LA ÎNTRUPARE 

 

După ce am analizat gloria veșnică a Fiului lui Dumnezeu, ne vom îndrepta 

atenția acum către întruparea Lui. Cuvântul „întrupat” provine din termenul latin 

incarnare [in = în + caro = trup], având sensul de „a se face trup” sau „a deveni 

trup”. În Scriptură, întruparea se referă la adevărul măreț că, în urmă cu aproape 

2000 de ani, Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu a fost conceput de Duhul Sfânt în 

pântecele unei fecioare și S-a născut ca Isus din Nazaret – Dumnezeu-Om. El a 

fost plinătatea dumnezeirii manifestată în chip trupesc (Coloseni 2:9), și totuși la 

fel ca noi în orice fel, cu excepția păcatului (Evrei 4:15). El a trăit o viață perfect 

neprihănită situându-se sub autoritatea Legii Vechiului Testament, apoi S-a jertfit 

pentru păcatele poporului Său. 

Venirea Fiului lui Dumnezeu în lumea oamenilor este, dincolo de orice îndo-

ială, cel mai important eveniment din istoria omenirii, stând în însăși inima crești-

nismului biblic. De aceea, este necesar să îi acordăm o atenție serioasă doctrinei 

întrupării. 

PROFEȚIILE VECHIULUI TESTAMENT 

Deși întruparea s-a petrecut în urmă cu aproape 2000 de ani, este important 

să înțelegem că au existat crâmpeie anterioare ale acestui măreț eveniment în 

scrierile profetice ale Vechiului Testament. Este deopotrivă util și încurajator pen-

tru noi să analizăm câteva dintre aceste profeții ale Vechiului Testament. Faptul 

că ele au fost scrise cu sute de ani înainte de nașterea lui Isus din Nazaret oferă o 

susținere puternică pentru pretențiile Noului Testament legate de întruparea și 

dumnezeirea Lui. 

1. În Mica 5:2 descoperim o profeție categorică legată de Mesia. Analizează textul 

până te familiarizezi cu el, apoi răspunde la întrebările de mai jos. 
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a) Cum dovedește această profeție faptul că Mesia avea să fie un om?  

(1) El avea să vină din C______________ lui I______.  

OBSERVAȚII: Mesia avea să facă parte din seminția lui Iuda și din casa lui David. 

În Romani 1:3, apostolul Pavel afirmă că Isus a fost „născut din sămânța lui 

David, în ce privește trupul”. El avea să fie Dumnezeu și Om pe deplin. Umani-

tatea Lui avea să survină din linia genealogică a lui David. 

b) Cum ne arată această profeție că Mesia avea să fie mai mult decât om – că El 

avea să fie Dumnezeul cel veșnic? 

(1) Obârșia Lui se suie până în vremuri străvechi, până în zilele 

v____________.  

OBSERVAȚII: Aceasta este o indicație clară că Hristos avea să fie mai mult de-

cât Om. Afirmația nu înseamnă doar că venirea Lui a fost prezisă cu mult timp 

înainte, ci și că El a existat înainte de nașterea sa trupească, încă din veșnicie. 

Acelst lucru poate fi spus doar despre Dumnezeu. De aceea, această descriere 

face referire clară și la dumnezeirea lui Mesia. Dacă El este veșnic, El este și 

Dumnezeu, căci doar Dumnezeu este veșnic. 

2. În Isaia 7:14 găsim o profeție citată de Matei cu referire la întruparea lui Hris-

tos și la nașterea Lui din fecioară (Matei 1:22-23). Ce prezice acest pasaj? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Această profeție și-a avut, cel mai probabil, împlinirea inițială în 

nașterea Fiului lui Isaia din profetesă (8:3), și tot ce se spune despre băiat este 

că, înainte de a ști cum să strige „tată” sau „mamă”, vrăjmașii lui Iuda aveau să 

înceapă să cadă (8:4). Totuși, ea privește de asemenea înainte la o împlinire mai 

măreață, în Persoana lui Mesia. Chiar dacă Isaia a folosit limbajul potrivit con-

textului imediat, profeția lui este în mod evident impregnată cu sensuri care 

trec dincolo de orice împlinire completă în vremea lui sau în vremea fiului său. 

Există două cuvinte ebraice care pot fi traduse ca „fecioară”. Primul este almah, 

care se referă la o fecioară sau la o tânără femeie ajunsă la vârsta la care se 

putea căsători, iar cel de-al doilea este bethulah, nu are niciun alt sens decât 

„fecioară”. S-a speculat adesea pe marginea motivelor pentru care Isaia a folo-

sit termenul almah în loc de bethulah, dar motivul pare clar. Înțelepciunea Du-

hului Sfânt a ales termenul ebraic care avea să fie cel mai potrivit atât pentru 
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împlinirea parțială a profeției în vremea lui Isaia, cât și pentru împlinirea mai 

măreață în Persoana lui Mesia. În vremea lui Isaia, termenul acesta făcea refe-

rire la o adolescentă care a rămas însărcinată prin mijloacele naturale ale re-

lației intime, și care a dat naștere unui fiu. În împlinirea mai mare, a fost vorba 

despre o fecioară care a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt și a dat naștere 

unui Fiu care a fost deopotrivă Dumnezeu și Om. Este important să observăm 

că, atunci când scribii evrei au tradus Isaia 7:14 în limba greacă (Septuaginta), 

au ales expresia greacă hē parthénos (fecioara) ca un echivalent precis al ter-

menului ebraic almah. Matei citează din Septuaginta în Matei 1:22-23, folo-

sind expresia hē parthénos și aducând mărturie în sprijinul nașterii din fecioară 

a lui Isus Hristos. Cei care resping concepția supranaturală a lui Mesia în pân-

tecele fecioarei Maria nu pot folosi Noul Testament în sprijinul lor. Autorii Evan-

gheliilor nu lasă loc de îndoieli – Hristos S-a născut dintr-o fecioară! În Matei 

1:23, apostolul ne oferă o traducere adecvată titlului „Emanuel” – „ „Dumnezeu 

cu noi”. În contextul imediat din Isaia 7:14, numele acesta denotă pur și simplu 

că nașterea copilului avea să fie pecetea lui Dumnezeu și dovada că El era cu 

Iuda și că avea să îi elibereze din mâinile vrăjmașilor lor – Israel și Siria. Atunci 

când face referire la Mesia, și potrivit felului în care Matei a înțeles acest pasaj, 

numele nu însemna nimic altceva decât „Cuvântul [care] S-a făcut trup și a 

locuit printre noi” (Ioan 1:14).  

3. În Isaia 9:6a ni se oferă una dintre cele mai clare imagini din Vechiul Testament 

asupra minunăției și tainei lui Mesia care avea să vină. Citește pasajul până te 

familiarizezi cu el, apoi răspunde la întrebările care urmează. Cum ne vorbește 

această profeție despre adevărul întrupării – anume că Mesia avea să fie mai 

mult decât un Om și că El avea să fie plinătatea dumnezeirii? 

a) Ce ne arată această profeție despre umanitatea lui Mesia?  

(1) Un Copil ni s-a n__________________.  

OBSERVAȚII: Profeția vorbește despre o naștere reală și naturală, o naștere de 

om. Chiar dacă a fost conceput supranatural de la Duhul Sfânt în pântecele 

unei fecioare, Mesia avea să se nască așa cum se naște orice om în această 

lume. În lipsa revelației divine, nimeni nu ar fi recunoscut pruncul din staul ca 

Fiul lui Dumnezeu cel veșnic și de necuprins. 

b) Cum revelează această profeție dumnezeirea lui Mesia? 

(1) Un F_____ ni s-a d______.  

OBSERVAȚII: Privim aici dincolo de perdeaua care separă Sfânta Sfintelor, unde 

este Persoana lui Mesia, și descoperim că El este deopotrivă Om și Dumnezeu. 

Dinspre pământ, se vede un copil născut. Din perspectiva cerului, Fiul ne este 
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dat! Pruncul născut în timp a fost Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu, dat de către 

Tatăl și trimis din ceruri. 

c) Cum revelează această profeție regalitatea și suveranitatea lui Mesia? 

(1) D______________ va fi pe u_____________ Său.  

OBSERVAȚII: Taina continuă să se dezvăluie. Copilul avea să Își asume totalita-

tea guvernării asupra creației. Prin puterea și înțelepciunea Sa, El avea să stă-

pânească universul cu suveranitate absolută. Responsabilitatea fiecărui dome-

niu al creației avea să fie așezată pe umerii Lui, și totuși acestea aveau să cân-

tărească pentru El precum un fulg așezat pe o stâncă de granit. Cerințele unei 

astfel de guvernări aveau să fie infinit dincolo de puterile oamenilor sau ale 

îngerilor, dar ele aveau să fie nimic pentru Acela care a creat toate lucrurile și 

care le susține prin cuvântul puterii Sale (Evrei 1:3). Prin toate acestea, avem 

dovada măreață că Mesia avea să fie Dumnezeu întrupat. O lucrare de o ase-

menea magnitudine poate fi realizată doar de plinătatea dumnezeirii. 

4. În Isaia 9:6b există mai multe nume sau titluri care Îi sunt atribuite lui Mesia. 

Ce adevăruri importante ne transmit despre El? 

a) M______________________. Termenul provine din cuvântul ebraic pili, are sen-

sul de „minunat” sau „de necuprins”. Acest atribut poate să fie atașat doar 

lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a apărut înaintea părinților lui Samson ca 

Îngerul Domnului, El a folosit același nume pentru a Se descrie pe Sine (Ju-

decători 13:18, 22). Toți oamenii, și chiar cei mai sublimi îngeri din ceruri, 

rămân ființe limitate, a căror minunăție poate fi cuprinsă. Doar Dumnezeu 

este infinit de minunat și dincolo de abilitatea de cuprindere a tuturor celor-

lalți. 

b) S___________________. În Isaia 28:29 se spune despre Iehova că este mare 

în „înțelepciunea Lui”. De aceea, a-I atribui același titlu lui Mesia înseamnă 

a face afirmația incontestabilă a dumnezeirii Lui. Apostolul Pavel se referă 

la Hristos ca fiind „înțelepciunea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:24) în care 

sunt „ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei” (Coloseni 2:3). As-

tfel de lucruri nu pot fi spuse nici măcar despre cel mai înțelept dintre oa-

meni sau dintre îngeri.  

c) D_____________________ t________. Acest titlu este tradus din expresia din 

limba ebraică El gibbor, un nume tradițional al lui Dumnezeu care se gă-

sește în pasaje precum Deuteronom 10:17, Ieremia 32:18, Neemia 9:32 

sau Psalmul 24:8. Această dovadă a Vechiului Testament cu privire la dum-

nezeirea lui Mesia vine în acord cu mărturia Noului Testament în acest sens. 

Hristos este „Dumnezeu” (Ioan 1:1), „marele nostru Dumnezeu” (Tit 2:13) și 

„Dumnezeu binecuvântat în veci” (Romani 9:5).  
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d) P_____________ v___________________. Acest copil care s-a născut în timp a 

existat înainte de începutul timpului. Când Hristos a fost întrebat despre 

relația cu Avraam, El a afirmat în mod deschis: „înainte ca să se nască 

Avraam, sunt Eu”. Evreii au înțeles bine că pretenția de a fi veșnic era o pre-

tenție a dumnezeirii și au căutat, de aceea, să Îl omoare cu pietre pentru 

blasfemie (Ioan 8:58-59). Titlul de „Părinte” nu are ca intenție să producă 

vreo confuzie între Persoanele Sfintei Treimi, ci să accentueze două aspecte 

ale lui Mesia care avea să vină: (1) din veșnicie, El a fost Originea, Sursa și 

Susținătorul tuturor lucrurilor (Ioan 1:3-4); și (2) El a fost de la început Sus-

ținătorul și Protectorul poporului Său.  

e) P__________ p__________ Mesia și stăpânirea Lui aveau să aducă pace, și nu 

o simplă pace politică ci, mai important, pacea între Dumnezeu și om. Vedem 

aici o altă dovadă deosebită a dumnezeirii lui Mesia. Acela care avea să fie 

Împăciuitorul trebuia să Își pună mâna peste om și peste Dumnezeu și să îi 

aducă împreună; dar cine ar fi îndrăznit să își întindă mâna și să se atingă 

de Dumnezeul cel viu, dacă nu Acela care are însăși natura lui Dumnezeu? 

Aceasta a fost marea dilemă a lui Iov: „Căci El [Dumnezeu] nu este un om ca 

mine, ca să-i pot răspunde, și să mergem împreună la judecată. Nici nu este 

vreun mijlocitor între noi, care să-și pună mâna peste noi amândoi” (Iov 

9:32-33). Aici, profețiile lui Isaia și dilema lui Iov și a noastră aveau să fie 

rezolvate pe veci în Mesia. El avea să satisfacă toate trăsăturile necesare ale 

unui împăciuitor sau mijlocitor. Ca Dumnezeu, El avea să întindă mâna către 

Dumnezeu; ca Om, El avea să întindă mâna Lui către oameni. Apostolul Pa-

vel scria: „Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem pace 

cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos” (Romani 5:1). 

5. În timpul care ne-a rămas, prezintă sumar câteva dintre cele mai importante 

adevăruri care ne sunt descoperite despre Hristos prin intermediul profețiilor 

Vechiului Testament pe care tocmai le-am analizat. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

LA ÎMPLINIREA VREMII 

Venirea Fiului lui Dumnezeu în lumea oamenilor este, dincolo de orice îndo-

ială, cel mai important eveniment din istoria omenirii. El a fost prevestit în mod 
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clar în Vechiul Testament și a avut loc la momentul exact rânduit prin voia lui 

Dumnezeu. El nu a venit la întâmplare, ci după planul suveran al lui Dumnezeu. 

Acest adevăr este revelat în special în Galateni 4:4-5: 

„Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său,                                   

născut din femeie, născut sub Lege, ca să îi răscumpere pe cei ce                                      

erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea”. 

Acesta este un pasaj biblic remarcabil, iar expresia „la împlinirea vremii” este 

plină de sens. Unii ar putea să pună la îndoială înțelepciunea divină prin faptul că 

El ar fi întârziat trimiterea Mântuitorului. Ei o pot contrazice legându-se de aștep-

tarea lungă de la prima promisiune a venirii Sale (Geneza 3:15) până la momentul 

real când ea s-a petrecut. Totuși, Scriptura ne învață că Hristos a venit la momentul 

precis rânduit de Dumnezeu și în momentul precis din istoria lumii când omenirea 

se afla în cea mai mare nevoie a ei. 

Este important să observăm că expresia „împlinirea vremii” indică nu doar că 

Hristos a venit la momentul celei mai mari nevoi a omenirii, ci și că El a venit la 

momentul prezis de Vechiul Testament și de profețiile acestuia legate de Mesia. 

Astăzi se poate dovedi clar că momentul venirii lui Mesia a trecut. Dacă Isus din 

Nazaret nu a fost Mesia, atunci Scriptura nu a fost împlinită și nu se poate împlini. 

Analizează următoarele adevăruri pertinente. 

1. Conform învățăturii din Geneza 49:10, „Toiagul de domnie nu se va depărta din 

Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Șilo [o referire 

la Mesia, așa cum recunosc autorii antici evrei]”. Acest verset promite că un 

descendent al lui Iuda va domni până la venirea lui Mesia. În anul 70, orașul 

Ierusalim a fost distrus, dominația politică și autoritatea evreilor le-au fost lu-

ate, iar poporul a fost risipit printre Neamuri. Vreme de aproape 2000 de ani, 

nu a existat niciun lider din seminția lui Iuda. Dacă Isus nu ar fi Hristosul, atunci 

promisiunea lui Dumnezeu din Geneza 49:10 a eșuat, căci timpul a trecut, iar 

promisiunea nu mai poate fi împlinită. 

2. Conform cu Daniel 9:24-27, orașul Ierusalim trebuia să fie reconstruit la șapte 

săptămâni de ani (adică 49 de ani) de la sfârșitul perioadei robiei, iar Mesia 

avea să vină la 62 de săptămâni de ani (434 ani) după reconstrucția Ierusali-

mului. Această profeție coincide perfect cu viața lui Isus. Dacă Isus nu este 

Hristosul, atunci promisiunea lui Dumnezeu din Daniel 9:24-27 a eșuat, căci 

vremea a trecut, iar promisiunea nu se mai poate împlini. 

3. Maleahi 3:1-3 ne învață că Mesia avea să vină cât timp cel de-al doilea templu 

era încă în picioare. Cel de-al doilea templu a fost distrus în anul 70. Dacă Isus 

nu este Hristosul, atunci această promisiune a eșuat, căci vremea a trecut, iar 

promisiunea nu se mai poate împlini. 
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4. Mesia trebuia să fie un fiu sau descendent al lui David, și trebuia să vină la un 

moment când casa lui David se afla într-o stare jalnică, batjocorită ca un pom 

scos din rădăcini. Scriptura afirmă în Isaia 11:1: „Apoi o Odraslă va ieși din tul-

pina lui Isai, și un Vlăstar va da din rădăcinile lui [va aduce rod, cf. NASB]”. Isus 

a venit ca Mesia tocmai într-o astfel de vreme. Dacă El nu este Mesia, atunci 

Scriptura nu se poate împlini, căci chiar rădăcina lui Iese a fost „smulsă” la 

distrugerea Ierusalimului, în anul 70. În acel moment, toate dovezile genealo-

gice au fost distruse, iar acum ar fi imposibil să dovedim genealogia oricărui 

„mesia” care ar fi propus. 

5. Așa cum spune Daniel 9:27, Mesia avea să confirme Noul Legământ și să pună 

capăt sistemului jertfelor din Vechiul Legământ. Sistemul jertfelor a luat sfârșit 

odată cu distrugerea Ierusalimului și a templului, în anul 70. Dacă Isus nu este 

Hristosul, atunci sistemul jertfelor Vechiului Testament a luat sfârșit fără ve-

nirea lui Mesia. 

6. Conform profeților Amos și Isaia (alături de alții), venirea lui Mesia avea să fie 

marcată de adunarea popoarelor sau Neamurilor (Isaia 2:2-3; 11:10; 42:1-6; 

49:6; 60:3; Amos 9:11-12; vezi și Geneza 17:5; 49:10; Psalmul 2:8; 22:27, 

30; Zaharia 8:22; Faptele Apostolilor 15:15-18). Vreme de aproape 2000 de 

ani (de la moartea și învierea lui Isus), mulțimi nenumărate de Neamuri din orice 

popor s-au alăturat Dumnezeului lui Israel și se hrănesc spiritual din Scripturile 

ebraice. Acest lucru nu are o paralelă în istoria anterioară. 
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CAPITOLUL 6.                                            

FIUL S-A FĂCUT OM (2) 
PARTEA A DOUA: MĂRTURIA NOULUI TESTAMENT                                       

PRIVITOARE LA ÎNTRUPARE 

 

Întruparea Fiului lui Dumnezeu prin nașterea din fecioară este o doctrină 

esențială a credinței creștine și a Evangheliei. Este imposibil să respingi această 

doctrină fără a respinge mărturia clară a Scripturii și mărturia îndelungă a Bisericii. 

Dacă concepția lui Hristos nu a fost supranaturală, atunci El nu a fost Dumnezeu 

întrupat, Evanghelia este o minciună, iar Crucea nu are nicio putere de a mântui! 

Din acest motiv, este nevoie să acordăm atenție strictă acestei doctrine elemen-

tare și să o susținem cu o fidelitate absolută! 

Ce presupune a spune că Isus Hristos este Dumnezeu întrupat sau Dumne-

zeu în trup? Este extrem de important să înțelegem că Fiul lui Dumnezeu nu a 

încetat să fie Dumnezeu odată cu întruparea, nici nu a luat asupra Sa o natură 

intermediară, între Dumnezeu și om. Fiul lui Dumnezeu a devenit ceva ce nu mai 

fusese niciodată până atunci. El a adăugat umanitate la dumnezeirea Lui și a de-

venit Dumnezeu-Om, o Persoană cu două naturi distincte, și totuși indivizibile – 

divină și omenească. El nu a renunțat la niciunul dintre atributele Sale divine, ci a 

supus voluntar folosirea lor voii Tatălui. El nu a luat doar o înfățișare exterioară de 

om ca să pară a fi om, ci a devenit un Om real, asemenea nouă în toate aspectele, 

cu excepția faptului că nu a avut păcat. 

1. În Matei 1:18-25 se găsește prima relatare a concepției miraculoase a lui Isus 

Hristos. Ce adevăr este afirmat în versetul 20? Care este importanța lui? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Cuvântul „zămisli” este tradus din termenul grec gennáō, cu sen-

sul de „a concepe”. El este termenul folosit pentru a descrie conceperea vieții 

în pântece. Scriptura mărturisește că Isus nu a avut un tată pământesc, ci a 

fost conceput supranatural de la Duhul Sfânt. 

2. În Luca 1:26-38 se află o explicație și mai detaliată a concepției supranaturale 

a Fiului lui Dumnezeu. Citește textul biblic, apoi răspunde la întrebările de mai 

jos. 

a) Conform versetului 34, care a fost reacția Mariei la anunțul îngerului că ea 

va fi mama lui Mesia? Cum întărește reacția ei adevărul că Hristos a fost con-

ceput supranatural? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Fecioria Mariei este afirmată de 5 ori în Evanghelii: Matei 1:23, 

25; Luca 1:27 (de două ori), 34. Chiar dacă cineva ar putea respinge mărturia 

apostolilor cu privire la nașterea din fecioară a lui Isus, nu se poate contesta 

faptul că aceasta a fost mărturia lor. Întrebarea Mariei nu izvorăște din necre-

dință, ci din faptul că ea era fecioară. Ea se întreba cum ar putea să rămână 

însărcinată. 

b) Care a fost răspunsul îngerului în versetul 35? Ce anume ne învață el despre 

conceperea miraculoasă a lui Isus? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Același cuvânt „a umbri” [gr. episkiázō] este folosit în relatarea 

despre norul strălucitor care i-a umbrit pe Petru, Ioan și Iacov pe Muntele 

Schimbării la Față (Matei 17:5; Marcu 9:7; Luca 9:34). Limbajul acesta ne rea-

mintește de relatarea creației, când Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra 
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apelor (Geneza 1:2). Întrucât Duhul Sfânt a fost un agent primar în creația uni-

versului, nu putea fi dincolo de puterea Lui să creeze viață în pântecele unei 

fecioare. 

c) În versetul 37, îngerul Gabriel face o importantă afirmație despre Dumnezeu. 

În ce fel este acest adevăr unul elementar pentru credința cuiva în concepe-

rea miraculoasă a lui Isus? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Odată ce avem credința într-un Dumnezeu atotputernic, nu este 

dificil să credem în conceperea miraculoasă a lui Hristos din pântecele unei 

fecioare. Dumnezeu poate face orice, cu excepția acelor lucruri care intră în 

contradicție cu natura Lui infinit de sfântă, neprihănită și iubitoare. 

3. În Ioan 1:14 se găsește unul dintre cele mai frumoase și mai categorice pasaje 

biblice legate de întrupare. Meditează asupra pasajului până te familiarizezi cu 

el, apoi scrie gândurile tale pe marginea fiecăreia dintre frazele de mai jos. 

a) Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Termenul „Cuvânt” face referire la Fiul veșnic al lui Dumnezeu (v. 

1). Verbul „a făcut” indică o schimbare sau tranziție. Fiul cel veșnic nu a fost 

întotdeauna trup, ci „S-a făcut” trup atunci când a fost conceput în pântecele 

Mariei. Odată ce a devenit trup, El nu a încetat să fie Dumnezeu, ci a adăugat 

umanitate la dumnezeirea Lui și a devenit Dumnezeu-Om. Cuvântul „a locuit” 

provine din termenul grec skēnóō, făcând referire la a locui într-un cort. Prin 

întruparea, Dumnezeu „Și-a ridicat cortul” sau „a așezat tăbăra”. 

b) Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „slavă” [gr. dóxa] se referă la măreția divină a Fiului. Ex-

presia „singurului născut” [gr. monogenês] ar fi mai corect tradusă ca „unul și 

singurul”. A afirma că Hristos a fost plin de har și de adevăr constituie o decla-

rație incontestabilă a dumnezeirii Lui, întrucât Îi atribuie plinătatea a două ca-

racteristici care Îi sunt atribuite în mod obișnuit doar lui Dumnezeu (vezi Colo-

seni 2:9).  

4. În Filipeni 2:6-8, apostolul Pavel ne conduce de la existența veșnică a Fiului lui 

Dumnezeu în slavă, la întrupare, apoi la crucea Calvarului. Completează urmă-

toarele afirmații despre întrupare, pe baza acestui pasaj. 

a) El, măcar că a_________ c______ lui Dumnezeu (v. 6). Scriptura mărturisește 

că Fiul a fost Dumnezeu înainte și după întruparea Lui. Cuvântul „chip” [gr. 

morphê] se referă la înfățișarea exterioară ca și la esența caracterului sau 

realitatea de dincolo de imaginea exterioară. Fiul lui Dumnezeu nu doar a 

părut că este Dumnezeu, ci El era Dumnezeu în realitate. 

b) N-a crezut ca un lucru de apucat să fie d_______________ cu Dumnezeu (v. 6). 

Cuvântul „deopotrivă” [gr. ísos] este o referire incontestabilă la dumnezeirea 

Fiului. Expresia „lucru de apucat” [gr. harpagmós] se referă la însușirea 

neautorizată a lucrului țintit. În întrupare, Fiul Și-a demonstrat dorința de a 

abandona privilegiile dumnezeirii pentru a împlini voia Tatălui. 

c) Ci S-a d______________ pe Sine Însuși (v. 7). Prin întruparea Lui, Fiul a lăsat 

deoparte gloria și privilegiile dumnezeirii Lui și S-a făcut om. Aceasta nu 

înseamnă că El a devenit ceva mai puțin decât Dumnezeu, ci că a lăsat deo-

parte gloria și privilegiile care Îi aparțineau de drept ca Dumnezeu (Ioan 

17:5).  

d) A luat c________ de r_______ (v. 7). Cuvântul „chip” [gr. morphê] se referă la 

înfățișarea exterioară ca și la esența caracterului sau realitatea de dincolo 

de imaginea exterioară. Hristos nu doar a părut că este un rob la înfățișare, 

ci a devenit în realitate rob în orice aspect. 

e) Făcându-Se a_______________ oamenilor. La î___________ a fost găsit ca un 

om (v. 7-8). Cuvântul „asemenea” [gr. homoíōma] denotă „asemănare” sau 

„similitudine”. Hristos a fost un om adevărat și a avut toate trăsăturile omu-

lui autentic. Cuvântul „înfățișare” [gr. schêma] se referă la obiceiurile cuiva 
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sau la maniera de a trăi. Hristos a fost nu doar un om, ci El a fost și perceput 

astfel de cei care L-au cunoscut și au observat comportamentul Lui. 

f) S-a s____________ și S-a făcut a________________ până la moarte, și încă 

moarte de cruce (v. 8). Pentru Hristosul fără păcat, moartea a fost un act 

voluntar de ascultare față de voia Tatălui. Ea nu a fost forțată asupra Lui ca 

o pedeapsă, ci I-a fost odată ca o responsabilitate. 

5. În 2 Corinteni 8:9 descoperim unul dintre cele mai frumoase pasaje din în-

treaga Scriptură legate de întruparea Fiului lui Dumnezeu. Scrie gândurile tale 

pe marginea acestui verset. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Una este ca un bogat să își asume un jurământ de sărăcie și să 

trăiască printre săraci, și altceva ca Însuși Dumnezeul universului să ia trup și 

să trăiască printre cei mai de jos dintre oameni, ca unul dintre ei. Trebuie să 

reținem că în sărăcia auto-impusă a Fiului a existat un scop răscumpărător de-

finit și sigur – El a părăsit gloriile cerului așa încât noi să putem intra în el.  

6. În 1 Timotei 3:16 observăm una dintre cele mai concise și mai frumoase afir-

mații din întreaga Scriptură cu privire la întrupare. Ce afirmă apostolul Pavel 

despre întrupare în prima frază din acest pasaj?  

a) Prin mărturie comună, m____________ este t_________ evlaviei. Expresia „prin 

mărturie comună” [expresia nu există ca atare în traducerea Cornilescu, ci 

este tradusă ca „fără îndoială”, n.tr.] mai poate fi tradusă și „prin consimță-

mântul tuturor” sau „fără îndoială sau dispută”. Cuvântul „taină” [gr. 

mustêrion] se referă la lucruri ascunse sau neinteligibile. Cuvântul „evlavie” 

[gr. eusébeia] se referă la toată devoțiunea autentică față de Dumnezeu. 

Această frază poate fi cel mai bine înțeleasă astfel: „toți creștinii mărturi-

sesc fără îndoială că mare este taina care constituie fundamentul și sursa 

întregii devoțiuni adevărate față de Dumnezeu”. 

b) Cel ce a fost a__________ în t_______. Taina care este temelia și sursa întregii 

evlavii adevărate este Fiul lui Dumnezeu și lucrarea mântuitoare pe care El 

a împlinit-o „în trup”. Întruparea constituie o doctrină fundamentală a cre-

dinței creștine. Dacă Isus nu a fost conceput atât de la Duhul Sfânt cât și în 

pântecele unei fecioare, atunci El nu a fost Dumnezeu întrupat, iar restul 
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Evangheliei este o minciună – Crucea nu are nicio putere mântuitoare, învi-

erea a fost o minciună, iar noi rămânem în păcatele noastre, separați de 

Dumnezeu și fără nădejde. 
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CAPITOLUL 7.                                          

FIUL A TRĂIT O VIAȚĂ PERFECTĂ 
 

Nu a fost suficient ca Fiul lui Dumnezeu să devină Om, ci era necesar ca El să 

trăiască o viață de ascultare perfectă sub autoritatea Legii lui Dumnezeu. Dacă El 

ar fi fost găsit vinovat de încălcarea unei singure porunci din Lege, în gând, atitu-

dine, cuvânt sau faptă, S-ar fi descalificat de la a fi jertfă pentru păcat. Din acest 

motiv, este corect să afirmăm că, fără ascultarea perfectă a lui Hristos de-a lungul 

întregii Sale vieți, toate celelalte aspecte ale vieții și lucrării Lui n-ar avea niciun 

efect. Doar un al doilea Adam perfect ascultător putea să repare ceea ce primul 

Adam a cauzat prin eșecul său moral (Romani 5:12-19). Doar un Miel fără pată și 

fără zbârcitură putea să Își dea viața pentru păcatele lumii (Ioan 1:29; 1 Petru 

1:19). Doar Cel drept putea să Se jertfească pentru cei nedrepți, ca să îi aducă la 

Dumnezeu (1 Petru 3:18). Doar un Mântuitor fără păcat putea să Își dea viața ca 

preț de răscumpărare pentru mulți (Marcu 10:45).  

1. Înainte de a avansa în acest subiect, trebuie să analizăm Romani 8:3. Ce ne 

învață el despre întruparea lui Hristos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Prin întrupare, Fiul lui Dumnezeu nu a luat asupra Lui trupul omului 

de dinainte de cădere, ci a luat un trup care, chiar dacă nu a fost pătat de păcat, 

s-a supus tuturor consecințelor teribile ale rasei omenești decăzute. Ca Om, El 

S-a supus acelorași limitări, fragilități, suferințe și dureri ale omului decăzut. Ar 

fi fost un mare act de umilință dacă El ar fi luat asupra Sa natura omului de 

dinainte de cădere, când omul se afla în plină glorie și putere. Totuși, El a fost 
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trimis în „într-o fire asemănătoare cu a păcatului”! [sensul este că Hristos a luat 

un trup asemănător cu al omului păcătos, dar lipsit de păcat, n.tr.]. 

2. Conform învățăturii din Luca 1:35, cum a fost posibil ca Isus să fie conceput 

fără natura depravată adamică ce a condus la ruina morală a restului rasei ome-

nești? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „sfânt” este același cuvânt folosit pentru a vorbi despre 

Duhul. El a fost „Pruncul Sfânt” pentru că fusese conceput de la „Duhul Sfânt”. 

3. În Scriptură, numele unei persoane are o importanță deosebită datorită faptului 

că descrie adesea cine este acea persoană și descoperă ceva despre caracterul 

ei. Ce nume Îi este dat lui Hristos în Faptele Apostolilor 3:14 și ce ne învață el 

despre natura lui Hristos? 

a) Cel S__________ și N_______________________. Petru citează aici din Psalmul 

16:10. Cuvântul „sfânt” [gr. hágios] se referea la cineva care este nepătat 

de păcat, liber de răutate și moralmente imaculat. Cuvântul „neprihănit” [gr. 

díkaios] denotă asemănarea cu natura și voia lui Dumnezeu. Este important 

că acest titlu, care Îi este atribuit doar lui Dumnezeu în Vechiul Testament 

(Isaia 24:16), Îi este atribuit de trei ori lui Isus în cartea Faptelor Apostolilor 

(3:14; 7:52; 22:14).  

4. Ce anume mărturisește Tatăl despre Isus în Matei 3:17? Ce ne transmite măr-

turia Lui despre natura și faptele lui Hristos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Această afirmație se găsește în profeția mesianică din Isaia 42:1. 

Ea a fost folosită la botezul lui Hristos (Matei 3:17; Marcu 1:11; Luca 3:22) și 

la schimbarea Lui la față (Matei 17:5; Marcu 9:7). Mărturia lui Dumnezeu des-
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pre Hristos dovedește lipsa de păcat a Fiului. Cel Preasfânt poate să Își gă-

sească plăcerea doar în Cel Preasfânt. Cel mai neînsemnat păcat ar fi transfor-

mat zâmbetul lui Dumnezeu într-o încruntare.  

5. Conform următoarelor pasaje biblice, ce mărturisește Isus despre Sine și des-

pre ascultarea Sa față de voia lui Dumnezeu?  

a) Ioan 8:29 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cel mai uimitor aspect al pretenției lui Hristos este adverbul „tot-

deauna”. Omul decăzut în păcat nu poate nici măcar să emită pretenția unei 

ascultări periodice perfecte, dar Hristos pretinde o ascultare care este nu doar 

perfectă, ci și perpetuă sau neîncetată. El a fost ascultător, lipsit până și de cea 

mai neînsemnată eroare, de-a lungul întregii Sale vieți. 

b) Ioan 17:4 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: A pretinde perfecțiunea înaintea oamenilor este un lucru curajos, 

dar a face același lucru înaintea lui Dumnezeu este cu totul altceva. Cu o încre-

dere deplină și neclintită, Isus stă înaintea Tatălui și pretinde ascultarea per-

fectă, în inimă și în fapte. Nici măcar cei mai buni dintre slujitorii lui Dumnezeu 

dintre oameni nu pot emite pretenția pe care Isus a făcut-o, ci trebuie să recu-

noască aceasta: „Suntem niște robi netrebnici; am făcut ce eram datori să fa-

cem” (Luca 17:10).  

6. Conform relatărilor din Evanghelie, chiar și cei care s-au împotrivit cel mai în-

verșunat lui Hristos au fost forțați să recunoască neprihănirea Lui. Ce ne învață 

despre acest adevăr pasajele biblice de mai jos? 
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_____ Matei 27:3-4 a. Tâlharul văzuse că Hristos nu făcuse 
nimic greșit. 

_____ Matei 27:19 b. Soția lui Pilat L-a denumit pe Hristos 

un om neprihănit. 

_____ Matei 27:23-24; 
Luca 23:4 

c. Iuda a recunoscut nevinovăția lui Isus. 

_____ Luca 23:39-41 d. Sutașul a mărturisit că Hristos fusese 

nevinovat. 

_____ Luca 23:47 e. Pilat nu a găsit nimic vinovat la Hristos. 

7. În cele ce urmează vom analiza câteva dintre cele mai importante pasaje din 

epistole cu privire la sfințenia și caracterul lipsit de păcat ale lui Hristos. Pre-

zintă sumar fiecare dintre aceste pasaje în cuvintele tale. 

a) 2 Corinteni 5:21 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Evrei 4:15 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Isus a fost ispitit în toate lucrurile care țin de starea umană fra-

gilă. În slăbiciunea noastră, noi eșuăm în mod obișnuit înaintea unor ispite mult 

mai neînsemnate, motiv pentru care rareori ne confruntăm cu ispite mai mari. 

Hristos a ieșit învingător deopotrivă în fața ispitelor mai mici, obișnuite pentru 

toți oamenii, și în fața celor mai mari ispite, cu care niciun alt om nu s-a con-

fruntat vreodată. 

c) Evrei 7:26 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „sfânt” [gr. hósios] indică starea unuia care este nepătat 

de păcat, neafectat de rău și curat din punct de vedere moral. Cuvântul „nevi-

novat” [gr. ákakos] se referă la cineva care este nevinovat de vreun rău distru-

gător sau de viclenie. Expresia „fără pată” [gr. amíantos] mai poate fi tradusă 

și ca „imaculat, nepătat”. Expresia „despărțit de păcătoși” se referă la deosebi-

rea dintre Hristos și om – El a fost fără păcat. 

d) 1 Petru 1:19 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Sângele lui Hristos a fost prețios pentru că El a fost Mielul fără 

pată și fără zbârcitură. Expresia „fără cusur” [gr. ámōmos] face referire la ceva 

perfect, fără vină. Expresia „fără prihană” [gr. áspilos] se referă la cineva care 

este „fără pată, necontaminat, fără reproș sau fără defect”. Potrivit Legii, mielul 

de jertfă trebuia să nu aibă niciun defect (Levitic 22:20-25; Numeri 6:14; 28:3, 

9). Astfel, Hristos trebuia să nu aibă niciun păcat. 

e) 1 Petru 2:22 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest verset este preluat în întregime din profeția mesianică ce 

se găsește în versiunea din Septuaginta a textului din Isaia 53:9. Ea constituie 

o declarație categorică și clară a perfecțiunii fără păcat a Domnului Isus Hris-

tos. În Scriptură, gura sau vorbirea unui om este un indicator al stării inimii lui 
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(Isaia 6:5; Matei 15:18). Vorbirea lui Hristos a fost fără înșelăciune întrucât 

inima Lui a fost lipsită de orice fel de păcat. Iacov scria următoarele: „Dacă nu 

greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit, și poate să-și țină în frâu tot 

trupul” (Iacov 3:2). Logica este simplă: Isus nu S-a poticnit în ceea ce El a spus, 

pentru că El era perfect. 

f) 1 Ioan 3:5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Hristos nu a cunoscut niciun păcat (2 Corinteni 5:21), iar în El nu 

exista păcat (1 Ioan 3:5). 
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CAPITOLUL 8.                                          

FIUL A PURTAT PĂCATUL NOSTRU 
 

 Crucea lui Hristos ne aduce în minte insultele și durerea fizică pe care El le-a 

suferit. A muri pe cruce era cea mai rea dintre toate umilințele și torturile existente. 

Cu toate acestea, durerea fizică și rușinea care au venit asupra lui Hristos prin oa-

meni n-au fost cele mai importante aspecte ale Crucii. Noi suntem mântuiți nu doar 

pentru că oamenii L-au bătut cu biciul și L-au țintuit pe o cruce. Suntem mântuiți 

pentru că El a purtat păcatul nostru și a fost zdrobit sub judecata lui Dumnezeu. 

FIUL A STAT ÎN LOCUL NOSTRU 

 Scopul întrupării lui Hristos și a vieții Sale perfecte se găsește în adevărul 

biblic că El a venit pentru a fi Substitutul poporului Său. El a venit pentru a purta 

vinovăția lor, pentru a sta în locul lor de judecată, și pentru a suferi pedeapsa morții 

lor. Aceasta este una dintre cele mai mărețe teme ale Scripturii și o piatră de te-

melie a credinței creștine. Din acest motiv, lucrarea lui Hristos este adesea denu-

mită substitutivă. Cuvântul „substitutiv” provine din termenul latin vicarius [vicis 

= a schimba, a alterna sau a ocupa locul altuia și denotă actul de a schimba locurile 

sau de a sta așezat în locul altuia ca substitut sau ca înlocuitor].  

Hristos a murit „în locul” poporului Lui 

Prepoziția din limba greacă antí este folosită cu privire la moartea lui Hristos pe 

cruce, pentru poporul Său.1 Această prepoziție are sensul de „în locul” sau „pentru”. 

Matei 2:22 – „Dar când a auzit că în Iudea împărățește Arhelau, în locul ta-

tălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo; și, fiind înștiințat de Dumnezeu în 

vis, a plecat în părțile Galileii...” 

Matei 20:28 – „Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să 

slujească și să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți”. 

 
1 Vezi și Marcu 10:45, un alt exemplu în care se folosește această prepoziție. 
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Hristos a murit „pentru” poporul Lui 

În legătură cu moartea lui Hristos pe cruce, pentru poporul Său, în limba 

greacă este folosită prepoziția perí.2 Ea este cel mai adesea tradusă prin „pentru”. 

Matei 26:28 – „căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui 

nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor”. 

1 Ioan 4:10 – „Și dragostea stă nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, 

ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire 

pentru păcatele noastre”. 

Hristos a murit „în numele” poporului Lui 

În ce privește moartea lui Hristos pe cruce, pentru poporul Său, limba greacă 

folosește prepoziția hupér sau hypér.3 Această prepoziție are sensul de „în nu-

mele”. 

Ioan 10:11 – „Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru 

oi”. 

2 Corinteni 5:15 – „Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu 

mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei [în 

numele lor, n.tr.]”. 

1 Petru 3:18 – „Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel 

neprihănit, pentru cei nelegiuiți…”  

Hristos a murit „de dragul” poporului Lui 

O altă prepoziție folosită în legătură cu moartea lui Hristos pe cruce, pentru 

poporul Său, este prepoziția diá, având sensul de „de dragul” sau „datorită”. 

1 Corinteni 8:11 – „Și astfel, el, care este slab, va pieri din pricina acestei 

cunoștințe a ta: el, fratele, pentru care [lit. NASB, de dragul căruia] a murit 

Hristos!” 

2 Corinteni 8:9 – „Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, mă-

car că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să 

vă îmbogățiți”. 

FIUL A PURTAT PĂCATUL NOSTRU 

Din Scriptură învățăm despre imputarea păcatului lui Adam întregii rase 

omenești. În neprihănirea perfectă a lui Dumnezeu și în înțelepciunea Lui de nepă-

truns, El a socotit păcatul lui Adam ca fiind păcatul tuturor. De aceea, toți oamenii 

 
2 Vezi și 1 Ioan 2:2, unde se găsește un alt exemplu de folosire a acestei prepoziții. 
3 Vezi și Marcu 14:24; Romani 5:6, 8; Galateni 3:13; Efeseni 5:2; 1 Timotei 2:6; Tit 2:14 și 1 Ioan 
3:16, alte exemple de utilizare a acestei prepoziții. 
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au păcătuit în Adam și sunt considerați vinovați de păcatul acestuia. În paginile ce 

urmează ne vom îndrepta către analiza unui alt aspect al imputării – anume impu-

tarea păcatului nostru lui Hristos. Așa cum păcatul lui Adam i-a fost imputat în-

tregii omenirii, tot așa păcatele poporului lui Dumnezeu I-au fost imputate lui Hris-

tos. 

1. În Vechiul Testament, jertfirea animalelor în locul copiilor lui Dumnezeu era 

doar o umbră sau un simbol care îndrepta atenția către împlinirea finală a aces-

tora în Hristos. Cu toate acestea, jertfele animale au fost o ilustrație excelentă 

a felului în care Hristos a purtat păcatele poporului lui Dumnezeu și Și-a dat 

viața ca jertfă în locul lor. Citește pasajul din Levitic 16:21-22, apoi explică 

felul în care el este conectat la jertfa lui Hristos. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Întrucât era imposibil ca o singură jertfă să ilustreze pe deplin 

scopul dublu al morții ispășitoare a lui Mesia, o jertfă implicând doi țapi a fost 

făcută înaintea poporului (Levitic 16:5-10). Primul țap era adus ca jertfă pentru 

păcat înaintea Domnului, iar sângele lui era stropit peste sau în fața capacului 

îndurării, în spatele perdelei Sfintei Sfintelor (v. 9, 15, 20). Aceasta este o ilus-

trație minunată a morții lui Hristos ca ispășire – El Și-a vărsat sângele pentru 

a împlini dreptatea lui Dumnezeu, pentru a stinge mânia Lui și pentru a aduce 

pace. Cel de-al doilea țap era adus înaintea Domnului ca țap de învinuire (v. 10). 

Marele preot își punea mâinile peste capul acestui animal și „mărturisea peste 

el toate fărădelegile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au 

păcătuit ei” (v. 21). Acest țap era apoi alungat în pustie, purtând asupra lui ne-

legiuirile poporului în singurătate (v. 21-22). El L-a simbolizat pe Hristos, care 

„a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn” (1 Petru 2:24) și a suferit și 

murit singur „afară din tabără” (Evrei 13:11-12). Aceasta este o ilustrație deo-

sebită a morții lui Hristos ca expiație — El a îndepărtat păcatul nostru. Psalmis-

tul scria: „cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fă-

rădelegile noastre de la noi” (Psalmul 103:12).  

2. Jertfele Vechiului Testament au fost doar umbre sau simboluri care au îndrep-

tat privirile și și-au găsit împlinirea finală în Hristos. El este marele Purtător de 

păcat, care Și-a dat viața ca jertfă pentru păcatele noastre. Ce ne învață urmă-

toarele versete ale Scripturii despre acest adevăr? 
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a) Isaia 53:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Domnul [ebr. Yahweh] I-a imputat singurului Său Fiu păcatele po-

porului Său. Cuvântul „cadă” indică lovire sau cădere asupra cuiva. Păcatele 

poporului lui Dumnezeu au căzut asupra lui Hristos cu o violență copleșitoare, 

grăbită, ca atacul surprinzător al unei armate sau ca o furtună stârnită dintr-o 

dată și care este neobosită (vezi și Isaia 53:11-12). 

b) 2 Corinteni 5:21 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Hristos a fost făcut păcat în același fel în care credinciosul este 

făcut „neprihănirea lui Dumnezeu”. În momentul în care un om crede în Isus, el 

este iertat de păcatele sale, iar neprihănirea lui Hristos îi este atribuită sau pusă 

în cont. Legal vorbind, Dumnezeu îl declară pe cel credincios ca fiind neprihănit 

și îl tratează ca atare. Când Hristos a stat pe cruce, El nu a devenit corupt sau 

nelegiuit în realitate, ci Dumnezeu I-a imputat păcatele noastre, declarându-L 

vinovat din perspectiva Legii Lui și tratându-L ca fiind vinovat.  

c) Evrei 9:27-28 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Scopul întrupării și al morții lui Hristos a fost ca El să poarte pă-

catele poporului Lui. Cuvântul „a purta” provine din termenul grec anaphérō, 

care are sensul literal de „a ridica”. 

d) 1 Petru 2:24 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „a purtat” provine din termenul grec anaphérō, care are 

sensul literal de „a ridica”. Crucea a fost cel mai crud instrument de tortură 

inventat de omul depravat, și totuși acesta a fost altarul pe care Fiul lui Dum-

nezeu a fost adus ca jertfă. Scopul morții lui Hristos pe cruce nu a fost doar de 

a ne restaura într-o relație dreaptă cu Dumnezeu, ci și pentru a ne face capabili, 

prin puterea lui Dumnezeu, să murim față de păcat și să trăim în neprihănire. 

Petru citează din Isaia 53:5 nu cu referire la o vindecare fizică, ci având în ve-

dere vindecarea de păcat și de consecințele acestuia. 

3. În încheierea acestei părți a studiului nostru, vom analiza pasajul biblic din Ioan 

3:14-15, unul foarte important. Ce ne învață acest pasaj despre faptul că Hris-

tos a purtat păcatele poporului Său? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvintele lui Isus trebuie înțelese în contextul din Numeri 21:5-

9. Ca urmare a răzvrătirii aproape constante a Israelului împotriva Domnului și 

a respingerii de către evrei a acțiunilor providenței Lui plină de har, Dumnezeu 

a trimis „șerpi înfocați” peste ei, și mulți au murit. Totuși, ca rezultat al pocăin-

ței oamenilor și al mijlocirii făcută de Moise, Dumnezeu a adus din nou un mij-

loc de salvare a lor. El i-a poruncit lui Moise să „facă un șarpe înfocat și să îl 

pună pe o prăjină”. Apoi El a promis că orice persoană care a fost mușcată avea 

să trăiască în clipa când avea să privească la acest șarpe de aramă. Narațiunea 

ne oferă o imagine puternică a Crucii. La fel cum evreii mureau din cauza veni-

nului șerpilor înfocați, oamenii mor din cauza veninului păcatelor lor. Moise a 
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primit porunca de a ridica pe un stâlp cauza morții lor, iar Dumnezeu a pus 

cauza morții noastre asupra Fiului Său atunci când El a fost înălțat pe cruce. El 

venise „într-o fire asemănătoare cu a păcatului” (Romani 8:3, lit. „cu a trupului 

omului păcătos”, n.tr.) și a fost făcut „păcat pentru noi” (2 Corinteni 5:21). Așa 

cum evreul care Îl credea pe Dumnezeu și privea la șarpele de aramă avea să 

trăiască, tot așa omul care crede mărturia lui Dumnezeu despre Fiul Său și pri-

vește la El cu credință va fi mântuit (1 Ioan 5:10-11). 
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CAPITOLUL 9.                                          

FIUL A FOST FĂCUT BLESTEM 
 

Am învățat în lecția anterioară că Hristos a fost „făcut păcat” în locul nostru. 

În această lecție vom analiza doctrina la fel de nepătruns care ne arată că Hristos 

a fost făcut blestem pentru noi. Scriptura ne învață clar că toți cei care au păcătuit 

se află sub blestemul Legii. Pentru a ne mântui, Fiul lui Dumnezeu S-a făcut Om, 

a purtat vinovăția noastră și a fost făcut blestem în locul nostru. 

1. Ce anume ne învață Galateni 3:10 despre poziția omului decăzut înaintea lui 

Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „căci toți cei ce se bizuie pe faptele Legii” face referire 

la cei care se bazează pe propriile virtuți morale, pe neprihănirea personală sau 

pe ascultarea lor de Legea lui Dumnezeu, care cred că acestea îi fac acceptabili 

înaintea lui Dumnezeu. Scriptura afirmă că toți oamenii care gândesc astfel se 

află sub blestem, întrucât Legea cere o ascultare perfectă și neîntreruptă pe 

care niciun om nu a fost capabil să o producă vreodată. Cuvântul „blestem” 

provine din termenul grec katára, care poate fi tradus ca „imprecație”, „bles-

tem” sau „execrație”. El denotă o denunțare violentă a unui lucru sau a unei 

persoane, însoțită de dezgust intens, de scârbă sau dispreț. Din perspectiva ce-

rului, cei care încalcă Legea lui Dumnezeu sunt ticăloși și vrednici de tot dez-

gustul; ei sunt pe drept expuși răzbunării divine și pierzării veșnice. Chiar dacă 

un astfel de limbaj este ofensator pentru lume și chiar pentru unii oameni care 

se consideră creștini, totuși el este un limbaj biblic, și trebuie statuat. Dacă, de 
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dragul politeții, refuzăm să explicăm sau să ilustrăm aceste adevăruri dure ale 

Scripturii, atunci Dumnezeu nu va mai fi văzut ca sfânt, oamenii nu își vor înțe-

lege soarta înfricoșătoare, iar prețul plătit de Hristos nu va fi niciodată apreciat 

cu adevărat. Dacă nu înțelegem ce înseamnă ca omul să fie sub blestemul divin, 

nu vom conștientiza niciodată ce a însemnat pentru Hristos să fie făcut „bles-

tem pentru noi”. Nu vom înțelege niciodată pe deplin oroarea și frumusețea a 

ceea ce a fost făcut pentru noi pe Calvar! 

2. Conform învățăturii din Galateni 3:13, ce a făcut Hristos pentru a ne răscum-

păra de sub blestem? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „răscumpărat” provine de la termenul grec exagorázō, 

având sensul de „a cumpăra sau a face plata pentru a recupera ceva sau pe 

cineva de sub puterea altcuiva”. Acest termen a fost adesea folosit cu privire 

la cumpărarea libertății unui datornic sau a unui sclav. Pentru a împlini această 

răscumpărare pentru poporul Său, Hristos a luat păcatul nostru asupra Lui și a 

devenit obiectul blestemului divin. El a fost denunțat cu forță ca vinovat și a 

căzut sub dezgustul deplin al Dumnezeului cel sfânt împotriva păcatului. De 

dragul nostru, El a ajuns sub cea mai severă judecată și condamnare divină.  

3. Blestemul divin este antonimul (are sensul contrar) binecuvântării divine. În 

Fericirile din Matei 5:3-12, descoperim mai multe descrieri a ceea ce înseamnă 

a fi binecuvântat înaintea lui Dumnezeu. Prin identificarea acestor binecuvân-

tări și apoi prin a lua în considerare antonimele lor, putem învăța ceva din ceea 

ce a însemnat ca Hristos să devină blestem în locul nostru.  

a) Celor binecuvântați li se dă Î_________________________ cerului (v. 3), dar ce-

lor blestemați li se refuză accesul în ea. 

b) Cei binecuvântați sunt m____________________ de Dumnezeu (v. 4), dar cei 

blestemați sunt obiectele mâniei divine. 

c) Cei binecuvântați m_____________________ pământul (v. 5), dar cei blestemați 

sunt șterși de pe fața lui. 

d) Cei binecuvântați sunt s__________________________ (v. 6), dar cei blestemați 

sunt ticăloși și pierduți. 
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e) Cei binecuvântați au parte de m__________ (v. 7), dar cei blestemați sunt con-

damnați fără milă. 

f) Cei binecuvântați Îl vor vedea pe D__________________ (v. 8), dar cei bleste-

mați sunt alungați din prezența Lui. 

g) Cei binecuvântați sunt chemați f_______ ai lui Dumnezeu (v. 9), dar cei bles-

temați sunt alungați în dispreț. 

OBSERVAȚII: Pe crucea de la Calvar, Hristos a purtat păcatele poporului Său și 

a suferit forța deplină a blestemului divin. El a fost părăsit de Dumnezeu (Matei 

27:46) și a băut paharul mâniei divine în locul poporului Lui (Matei 26:39, 42; 

Psalmul 75:8; Ieremia 25:15-16). El a purtat suferințele noastre și a fost lovit 

de Dumnezeu și smerit (Isaia 53:4). Domnul a găsit potrivit ca, de dragul nostru, 

să Îl zdrobească prin suferință (Isaia 53:10). 

4. În Numeri 6:24-26 găsim una dintre cele mai frumoase promisiuni ale binecu-

vântării care au fost date de Dumnezeu omului. Totuși, această binecuvântare 

ne pune înainte o problemă teologică uriașă. Cum poate un Dumnezeu nepri-

hănit să le dea o astfel de binecuvântare unor oameni păcătoși, fără a face 

compromis în ce privește neprihănirea Lui? Răspunsul se găsește din nou în 

crucea lui Hristos! Păcătosul poate fi binecuvântat doar pentru că Hristos a fost 

blestemat în locul lui! Fiecare binecuvântare de la Dumnezeu care a fost dată 

sau va fi dată poporului Său se datorează exclusiv faptului că Hristos a fost 

făcut blestem pe cruce, pentru noi. Când identificăm fiecare binecuvântare din 

Numeri 6:24-26 și când ne gândim la antonimul fiecăreia dintre ele, putem 

învăța ceva din ce a însemnat ca Hristos să fie făcut blestem în locul nostru. 

a) Domnul să te b________________ și să te p_____________ (v. 24). Acest lucru 

este posibil doar pentru că Tatăl L-a făcut pe Hristos blestem.  

b) Domnul să facă să l____________ Fața Lui peste tine, și să Se î___________ de 

tine! (v. 25). Acest lucru este posibil doar pentru că Tatăl a îndepărtat lumina 

prezenței Sale de la Hristos și L-a condamnat cu o dreptate perfectă și fără 

milă.  

c) Domnul să-Și înalțe Fața peste tine, și să-ți dea p_________ (v. 26). Acest lucru 

este posibil doar pentru că Tatăl Și-a întors fața de la Hristos și Și-a revărsat 

mânia asupra Lui. Psalmistul îi descrie pe cei binecuvântați ca fiind aceia 

care sunt făcuți plini de bucurie și fericire în prezența lui Dumnezeu (Psal-

mul 21:6), care cunosc sunetul fericit al strigătelor de sărbătoare, și care 

umblă în lumina feței Lui (Psalmul 89:15). De dragul nostru, Hristos a fost 

supus întristării prin absența Tatălui, El cunoscând astfel sunetul înfricoșă-

tor al trâmbiței judecății și stând în întunericul privirii încruntate a lui Dum-

nezeu. Ca urmare a alegerii greșite a lui Adam, întreaga creație suspină sub 
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blestem și a fost supusă corupției și deznădejdii (Romani 8:20-22). Pentru 

a elibera creația, Hristos (ultimul Adam) a luat asupra Sa păcatele poporului 

Său și a suspinat sub jugul greu al acestora. Noi avem pace cu Dumnezeu 

(Romani 5:1) doar pentru că Hristos a suferit forța deplină a războiului lui 

Dumnezeu împotriva păcatului nostru, pe crucea Calvarului. 

5. Cum îl descrie David pe omul cu adevărat binecuvântat de Dumnezeu în Psal-

mul 32:1-2 (vezi și Romani 4:7-8)? Cum este posibilă o astfel de binecuvân-

tare? 

a) Cel cu f_________________ iertată și cu păcatul a____________ (v. 1). Cum 

poate un Dumnezeu drept și sfânt să acopere păcatul dar să rămână drept? 

Acest lucru este posibil doar pentru că Hristos a purtat păcatele noastre. El 

a fost înfățișat înaintea oamenilor, a îngerilor și a diavolilor. Nelegiuirile pe 

care El le-a purtat nu I-au fost trecute cu vederea, iar păcatele pe care El le-

a purtat nu I-au fost acoperite. 

b) Omul căruia nu-i ț_____ în s_______ Domnul n______________ (v. 2). Acest lu-

cru este posibil doar pentru că păcatele noastre I-au fost imputate pe cruce 

lui Hristos. Dacă un om este socotit binecuvântat, acest lucru este posibil 

doar pentru că nelegiuirea lui nu i-a fost imputată, și pentru că Hristos a fost 

blestemat fără măsură, întrucât nelegiuirea noastră, a tuturor, a căzut asu-

pra Lui (Isaia 53:6).  

6. În capitolele 27 și 32 din cartea Deuteronom, Dumnezeu a împărțit poporul 

Israel în două tabere. El a pus o tabără pe muntele Gherizim și o alta pe muntele 

Ebal. Cei de pe muntele Gherizim au primit porunca de a declara binecuvântă-

rile care aveau să vină asupra acelora care aveau să asculte cu sârguință de 

Domnul, Dumnezeul lor (Deuteronom 28:1-14). Cei de pe muntele Ebal au pri-

mit porunca de a declara blestemele îngrozitoare ale judecății divine care aveau 

să cadă asupra tuturor celor neascultători (Deuteronom 28:15-68).  

a) În lumina învățăturii acestor versete, când ne gândim la păcatele noastre, 

care dintre cei doi munți ne caracterizează starea spirituală? În lumina fap-

telor noastre, ce ar trebui să fie pronunțat asupra noastră: binecuvântări di-

vine, sau blesteme divine? Explică răspunsul dat. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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b) Dumnezeu reiterează și rezumă în Deuteronom 29:20-21 judecățile decla-

rate de pe muntele Ebal. Conform acestui pasaj biblic, ce afirmă Dumnezeu 

împotriva oricărei persoane care nu ascultă de Legea Lui și care încalcă legă-

mântul cu Dumnezeu?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Cum suntem noi mântuiți de această judecată prin suferințele și moartea lui 

Hristos la Calvar? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: La Calvar, Mesia a fost „pus deoparte” pentru suferință, și „fiecare 

blestem” scris în cartea Legii a căzut asupra Lui. Deși Hristos avea tot dreptul 

la binecuvântările de pe muntele Gherizim, Tatăl Său a tunat împotriva Lui de 

pe muntele Ebal atunci când a fost pus pe crucea Calvarului. El a fost bleste-

mat ca unul care și-a făcut un idol și s-a închinat la el în taină. El a fost bleste-

mat ca unul care și-a necinstit mama și tata, care mută hotarul vecinului sau 

care îl călăuzește rău pe un orb. El a fost blestemat ca unul care strică judecata 

și dreptatea străinului, orfanului sau văduvei. El a fost blestemat ca unul care 

este vinovat în orice fel de imoralitate și perversiuni, ca unul care își rănește 

aproapele în secret sau care acceptă o mită pentru a-l zdrobi pe cel nevinovat. 

El a fost blestemat ca unul care nu a luat aminte de cuvintele Legii ca să le 

împlinească (Deuteronom 27:15-26). Proverbe 26:2 spune: „nu nimerește 

blestemul neîntemeiat”. Totuși, blestemul L-a nimerit pe Hristos cel neprihănit, 

pentru că El a purtat păcatele poporului Său înaintea judecății lui Dumnezeu. 
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CAPITOLUL 10.                                          
FIUL A SUFERIT                                                

MÂNIA LUI DUMNEZEU 
 

În ultimele două capitole, am descoperit că Hristos a purtat păcatul nostru și 

blestemul nostru înaintea lui Dumnezeu prin a fi atârnat pe cruce. În acest capitol 

vom învăța că Hristos a purtat păcatul nostru prin a suferi mânia lui Dumnezeu 

împotriva lui. Prin aceasta, El avea să împlinească cerințele dreptății lui Dumnezeu 

și să facă posibil ca Dumnezeu să fie deopotrivă drept și justificatorul oamenilor 

păcătoși (Romani 3:25-26). 

HRISTOS A FOST UITAT DE DUMNEZEU  

Un aspect al mâniei lui Dumnezeu de care Hristos a suferit a fost abandonul 

sau părăsirea Lui de către Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu este perfect din punct de 

vedere moral și separat de orice lucru rău. Este imposibil ca El să găsească plăcere 

în păcat sau să rămână în părtășie cu acei care practică nelegiuirea. Prin urmare, 

păcatul poporului lui Dumnezeu a constituit un zid imens și de netrecut care făcea 

imposibilă părtășia lui cu Dumnezeu. Pentru a rezolva această imensă problemă a 

despărțirii dintre Dumnezeu și poporul Lui, Hristos a stat în locul nostru, a purtat 

vinovăția păcatelor noastre și a fost părăsit de Dumnezeu până când pedeapsa 

pentru păcatele noastre a fost plătită în întregime. 

1. Ce afirmă Scriptura despre Dumnezeu în Habacuc 1:13? 

a) Ochii Lui sunt așa de c___________ că nu pot să vadă r________.  

b) El nu poate să p____________ nelegiuirea. 

2. Conform învățăturii din Isaia 59:2, cum afectează păcatul relația lui Dumnezeu 

cu omul? Poate El avea părtășie cu cel rău? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Starea continuă de decădere și ticăloșie a omului nu este cauzată 

de vreo deficiență în ceea ce Îl privește pe Dumnezeu. Ceea ce creează marea 

prăpastie între om și Dumnezeu este păcatul omului; păcatul este cel care con-

struiește acest zid de netrecut. Adevăratul responsabil pentru starea dezastruoasă 

a omului este omul însuși – ca urmare a vrăjmășiei lui față de Persoana lui 

Dumnezeu și a răzvrătirii lui față de Legea lui Dumnezeu.  

3. Cum este păcătosul descris în Efeseni 2:12? 

a) F_______ Hristos. Termenul provine din cuvântul grec chōrís, care denotă se-

parare sau independență. Păcătosul trăiește în separare sau independență 

de Dătătorul oricărei vieți, fericiri și păci. 

b) F________ drept de cetățenie în Israel. Cuvântul este tradus din termenul 

grec apallotrióō, având sensul de „a înstrăina, a aliena”. Păcătosul este în-

străinat de poporul lui Dumnezeu. 

c) S_________ de legămintele făgăduinței. Cuvântul este tradus din termenul 

grec xénos, făcând referire la un străin. Păcătosul este un străin față de 

toate promisiunile lui Dumnezeu. 

d) Fără n______________ și fără D__________________ în lume. Probabil că acesta 

este cel mai îngrozitor rezultat al păcatului omului. 

4. Păcatul poporului lui Dumnezeu a stat ca un zid impenetrabil, făcând imposi-

bilă părtășia cu Dumnezeu. Pentru a elimina această separare imensă între 

Dumnezeu și poporul Său, Hristos a luat locul nostru, a purtat păcatul nostru și 

a fost părăsit de Dumnezeu. El a suferit înstrăinarea de Dumnezeu și a fost 

îndepărtat din prezența Lui favorabilă până la plata pedepsei. Cum este ilustrat 

acest adevăr în Matei 27:45-46? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Strigătul lui Isus de pe cruce este relatat aici în limbile ebraică și 

aramaică. Eli este un termen ebraic, însă restul exclamației este în limba ara-

maică. Marcu prezintă întreaga plângere a lui Isus în limba aramaică (Marcu 

15:34). Cuvântul „părăsit” este tradus din termenul grec egkataleípō, având 

sensul de „a abandona, a părăsi”. 

5. În Matei 27:46, Isus cita din cuvintele lui David din Psalmul 22:1-18. Citește 

acest pasaj în întregime, apoi răspunde la următoarele întrebări. 

a) Care a fost strigătul sau plângerea lui Hristos din versetele 1-2? Ce înțeles 

are? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „părăsit” provine din termenul ebraic azab, având sensul 

de „a părăsi, a abandona sau a uita”. În perioada sa de încercare, David a simțit 

ceva din absența lui Dumnezeu, însă doar Hristos a experimentat măsura de-

plină a abandonării totale. Cuvântul „strigat” provine din termenul ebraic she-

hagah, care are sensul literal de „răcnet” ca al unui leu. Strigătele de agonie 

ale lui Hristos pe cruce au răsunat asemenea unor răcnete groaznice. Căutarea 

Lui era neobosită; strigătul Lui a fost neîntrerupt; agonia Lui a fost peste mă-

sură de mare. Totuși, cerurile păreau de nestrăpuns. Nu venea niciun răspuns 

de la Dumnezeu; totul era tăcere și absența prezenței favorabile a Lui. Noi eram 

despărțiți de Dumnezeu din cauza păcatelor noastre. Pentru a pune capăt aces-

tei separări și pentru a ne aduce înapoi în prezența favorabilă a lui Dumnezeu, 

a fost necesar ca Hristos să sufere abandonul groaznic din partea lui Dumne-

zeu, abandon pe care noi îl meritam. 

b) Potrivit cuvintelor lui Hristos din versetele 3 și 6, de ce L-a părăsit Dumnezeu 

sau Și-a întors fața de la El? 

(1) Tu ești Cel s__________ (v. 3).  

OBSERVAȚII: În toiul suferinței nemăsurate, Hristos Își afirmă încrederea ne-

clintită în sfințenia lui Dumnezeu. A existat un motiv drept și sfânt pentru care 

Dumnezeu L-a părăsit pe Hristos – anume că El devenise purtătorul păcatelor 

poporul Lui și obiectul mâniei sfinte a lui Dumnezeu. 

(2) Eu sunt v______________, nu o______ (v. 6).  
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OBSERVAȚII: Deși El era Omul perfect, El a fost făcut păcat (2 Corinteni 5:21) 

și blestem (Galateni 3:13). Deși era Mielul nepătat (1 Petru 1:19), El devenise 

șarpele înălțat în pustie (Ioan 3:14), un vierme, nu om. Deși ar fi trebuit ca toate 

binecuvântările de pe muntele Gherizim să fie revărsate asupra Lui, asupra ca-

pului Său au fost turnate toate judecățile de pe muntele Ebal. 

HRISTOS A SUFERIT MÂNIA DIVINĂ  

Faptul că Hristos a suferit mânia lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât pă-

răsirea (privarea de prezența favorabilă a lui Dumnezeu); el înseamnă și că Hristos 

a fost lovit de nuiaua dreptății lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu fusese încălcată. 

Pedeapsa divină trebuia să fie cântărită în acord cu crimele comise. Dreptatea tre-

buia satisfăcută; talerele trebuiau echilibrate. Pe cruce, Hristos a purtat vinovăția 

poporului Său, a fost părăsit de Dumnezeu și a suferit măsura deplină a dreptății 

și mâniei Sale retributive.  

1. Ce ne învață Psalmul 7:11-13 despre realitatea mâniei lui Dumnezeu îndrep-

tată împotriva păcătosului?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „mânie” provine din verbul ebraic zaám, care are sensul 

de „a denunța, a exprima indignare, sau a fi mânios față de cineva de care ești 

scârbit”. Fiind sfânt și neprihănit, Dumnezeu trebuie să fie dezgustat și să vină 

cu mânie asupra tuturor lucrurilor care contrazic natura și voia Lui. Indignarea 

lui Dumnezeu este parte integrantă din caracterul Lui, la fel cum sunt dragos-

tea sau îndurarea Lui. Dacă un om continuă să trăiască în împotrivire față de 

Persoana și voia lui Dumnezeu, atunci manifestarea mâniei drepte a lui Dum-

nezeu este un lucru cert. Referințele făcute la încordarea arcului și la sabia 

ascuțită denotă faptul că Dumnezeu este gata să judece. Pregătirile au fost 

făcute: sabia Lui este ascuțită, arcul Lui este încordat, iar săgețile Lui sunt în-

flăcărate. Căpetenia oștirilor cerului S-a pregătit de război sfânt. Numai înde-

lunga răbdare a lui Dumnezeu oprește izbucnirea mâniei Lui asupra acestei 

lumi.  

2. În Psalmul 7:11-13, autorul ne asigură că mânia lui Dumnezeu este o realitate 

biblică, iar el folosește metafore precum arcul de război și sabia ascuțită pentru 

a ne transmite ceva despre severitatea ei. Oridecâteori se confruntă dreptatea 
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și sfințenia lui Dumnezeu cu răutatea omului, rezultatul este indignarea și mâ-

nia divină. Pentru a ne salva de sabia dreptății lui Dumnezeu, a fost necesar ca 

Fiul lui Dumnezeu să preia lovitura ei în locul nostru. Ce îi poruncește Dumne-

zeu sabiei Lui să facă în Zaharia 13:7? Împotriva cui este dată porunca? Ce ne 

spune acest lucru despre suferințele lui Hristos pe Calvar? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Sabia este un termen care face referire la judecata lui Dumnezeu, 

ca în Psalmul 7:11-13. Expresia „Păstorul Meu” se referă la Mesia. El este Păs-

torul cel Bun (Ioan 10:11, 14), în contrast cu păstorii răi din Zaharia 11:15-17. 

Expresia „Tovarășul Meu” este tradusă din termenul ebraic amith, care denotă 

un tovarăș, prieten sau vecin. În ceea ce Îl privește pe Hristos, termenul capătă 

un sens special. El este Fiul Tatălui, Tovarășul și Prietenul apropiat. El și Tatăl 

sunt Una (Ioan 10:30). Moartea Fiului a fost un act al voii suverane a lui Dum-

nezeu. Tatăl a fost Cel care a chemat sabia Lui să se trezească împotriva Fiului 

Său. Matei citează acest pasaj în Matei 26:31, făcând referire la moartea lui 

Hristos și la risipirea ucenicilor Lui. 

3. În Isaia 53 descoperim o imagine grafică a suferințelor lui Hristos sub mânia 

lui Dumnezeu, pentru păcatele poporului lui Dumnezeu. Conform următoarelor 

versete biblice, Hristos a fost:  

a) P__________________ (v. 4). Cuvântul este tradus din termenul ebraic naga, 

având sensul de „a lovi, a zdrobi la pământ, a bate”. Dumnezeu a trezit sabia 

dreptății Lui și L-a lovit la pământ pe Substitutul nostru. 

b) L_______________ de Dumnezeu (v. 4). Cuvântul este tradus din termenul 

ebraic nakah, care are sensul de „a lovi, a răni sau a ucide”. Cei care L-au 

văzut pe Hristos murind au avut dreptate când L-au considerat lovit de Dum-

nezeu, dar au greșit când și-au închipuit că aceasta s-ar fi datorat păcatului 

Lui, nu păcatelor lor. 

c) S________________ (v. 4). Cuvântul este tradus din termenul ebraic anah, 

având sensul de „a aduce suferință, a aduce necaz, sau a oprima”. Dumnezeu 

a adus suferința asupra lui Hristos cu mânia pe care noi o meritam, până 

când pedeapsa a fost plătită pe deplin. 
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d) S__________________ pentru păcatele noastre (v. 5). Cuvântul este tradus din 

termenul ebraic chalal, care denotă străpungere de orice fel. Acest lucru s-

a împlinit literal prin cuiele și lancea de la răstignirea lui Hristos. El a fost 

împlinit metaforic atunci când Hristos a fost străpuns de absența Tatălui 

Său și de revărsarea mâniei Sale. 

e) Z__________________ pentru nelegiuirile noastre (v. 5). Cuvântul este tradus 

din termenul ebraic daka, având sensul de „a zdrobi, a rupe în bucăți, a răni, 

a distruge, a zgudui”. Stâncile care s-au spart în două la moartea lui Hristos 

(Matei 27:51) au fost doar niște reprezentări firave ale mâniei lui Dumnezeu 

care L-a zdrobit pe Hristos la Calvar. 

f) P____________________ care ne dă pacea (v. 5). Cuvântul este tradus din ter-

menul ebraic muwcar, care poate avea sensul de disciplină, mustrare sau 

corecție. Pedeapsa pe care a suferit-o Hristos pe cruce nu a fost ca mustra-

rea corectivă sau răscumpărătoare a unui tată față de fiul său, ci asemenea 

disciplinei punitive și vindicative a unui judecător față de un infractor. 

g) Prin r____________ Lui suntem tămăduiți (v. 5). Cuvântul este tradus din ter-

menul ebraic chabbuwrah, care poate avea sensul de „a lovi sau a răni”. 

Hristos a luat locul nostru și a fost rănit prin mânia lui Dumnezeu pe care 

noi o meritam. 

4. În Evanghelii este relatată rugăciunea lui Hristos de la Ghetsimani de dinainte 

de arestarea și răstignirea Lui. Probabil că nu există vreun alt eveniment din 

viața lui Hristos care să demonstreze atât de clar suferințele groaznice ale Lui 

sub mânia lui Dumnezeu, care Îl așteptau pe crucea Calvarului. Ce anume ne 

transmit evenimentele relatate în Luca 22:41-44 despre suferința care Îl aș-

tepta pe Hristos pe Calvar?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Suferințele indescriptibile care Îl așteptau pe Hristos pe Calvar 

pot fi clar identificate din următoarele observații: (1) Cererea lui Hristos de a 

avea îndepărtat paharul suferinței de la El; (2) prezența îngerilor care L-au în-

tărit pe Hristos în pregătirea crucificării; (3) faptul că Hristos s-a luptat în ru-

găciune cu mult zel și cu agonie (cuvântul „agonie” provine din termenul grec 

agōnía, folosit adesea cu referire la exercițiile de gimnastică sau la luptele 

sportive grele; el mai poate fi tradus și prin „chin”); și (4) faptul că Hristos a 
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vărsat stropi de sânge de pe frunte. Termenul medical pentru ultima observație 

este hematidroză. Acest fenomen medical are loc atunci când sângele se 

amestecă cu transpirația în decursul perioadelor de chin mental și suferință 

fizică.  

5. Ce lucru groaznic conținea paharul care L-a determinat pe Hristos să Se roage 

de trei ori ca să nu bea din el? Nu consta doar din cruzimile care aveau să fie 

revărsate asupra Lui prin oamenii răi, ci era mânia lui Dumnezeu! Următoarele 

versete biblice ilustrează mânia lui Dumnezeu revărsată dintr-un pahar, indi-

când că aceasta este mânia pe care Hristos a trebuit să o bea pe cruce. Prezintă 

pe scurt sensul fiecărui verset în cuvintele tale. 

a) Psalmul 11:5-6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Așa cum binecuvântarea este paharul sau partea celui neprihănit 

(Psalmul 23:5), tot așa mânia este paharul sau partea rânduită celui rău, și este 

un pahar îngrozitor, conținând o otravă mortală. Pe cruce, Fiul lui Dumnezeu a 

luat paharul în locul poporului lui Dumnezeu și l-a băut până la capăt. 

b) Psalmul 75:8 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dumnezeu este Cel care rânduiește și pregătește mânia pentru 

cei răi. Cuvântul „fund” provine din termenul ebraic shemer, ce poate fi tradus 

ca „bază”. El se referă la sedimentele de la baza unei sticle cu vin. Fiecare pi-

cătură va fi înghițită de cei răi până vor fi plini de gustul amar de la baza paha-

rului. Pe cruce, Fiul lui Dumnezeu a stat în locul poporului lui Dumnezeu, a luat 

paharul mâniei din mâna lui Dumnezeu, și l-a băut complet. Paharul cu mânia 

lui Dumnezeu împotriva păcatului a fost băut complet de Hristos.  
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6. După ce am analizat mânia groaznică pe care Hristos a suferit-o pe cruce, tre-

buie să subliniem din nou că suferințele Lui au fost parte din voia lui Dumnezeu 

și au constituit mijlocul prin care mântuirea a fost săvârșită pentru poporul lui 

Dumnezeu. Ce ne învață Isaia 53:10 despre acest adevăr? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Titlul de „Domn” este tradus din termenul ebraic Yahweh (sau Ie-

hova). El face referire la Dumnezeu Însuși. Conform învățăturii din Faptele 

Apostolilor 2:23, Hristos a fost dat „după sfatul hotărât și după știința mai di-

nainte a lui Dumnezeu”. Expresia „a găsi cu cale” este tradusă din termenul 

ebraic chaphets, care are sensul de „a plăcea, a găsi încântare în, a dori”. Tatăl 

nu a avut niciun fel de plăcere sadică din zdrobirea Fiului Său sub greutatea 

deplină a mâniei Sale, dar, prin suferințele și moartea lui Hristos, voia lui Dum-

nezeu a fost împlinită, calea mântuirii s-a deschis pentru poporul Său, și astfel 

Tatăl a fost mulțumit. Cuvântul „zdrobească” provine din termenul ebraic daka, 

având sensul de „a zdrobi, a lovi, a rupe în bucăți”. Hristos a fost zdrobit de Tatăl 

și a suferit așa încât poporul Lui să fie mântuit prin suferințele și moartea Fiu-

lui. 
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CAPITOLUL 11.                                          
FIUL A MURIT 

 

Suferințele incredibile pe care Hristos le-a îndurat pe Calvar nu au fost sufi-

ciente pentru a plăti pentru păcatele noastre. Plata păcatului este moartea. De 

aceea, a fost necesar ca Hristos să moară.  

SUPUNEREA NOASTRĂ FAȚĂ DE MOARTE 

De la prima ei menționare în Scriptură, moartea este considerată rezultatul 

judecății lui Dumnezeu împotriva păcatului omului (Geneza 2:17). Fiecare piatră 

funerară este o ilustrație a judecății lui Dumnezeu împotriva rasei noastre decă-

zute. Acest lucru nu înseamnă în mod necesar că unii mor mai devreme decât alții 

pentru că sunt păcătoși mai mari. Există copii care mor în pântecele mamelor lor 

fără a comite un singur păcat, și există unii care trăiesc zeci de ani în răzvrătire 

față de Dumnezeu. Această judecată ne arată pur și simplu că fiecare dintre noi 

este parte dintr-o rasă decăzută și că moartea este una dintre manifestările jude-

cății lui Dumnezeu împotriva noastră.  

1. Conform învățăturii din Romani 5:12, cum a intrat moartea în lumea creată de 

Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „un singur om” face referire la Adam. Scriptura mărturi-

sește clar că moartea nu este un fenomen natural, ci un rezultat al judecății lui 

Dumnezeu împotriva păcatului. Ea a pătruns în lume prin păcatul lui Adam și a 
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trecut asupra fiecăruia dintre urmașii lui din cauza păcatului (vezi și versetele 

15 și 17).  

2. Trebuie să înțelegem că moartea nu este doar o consecință naturală a păcatu-

lui, de care Dumnezeu Se distanțează. Potrivit Scripturii, moartea fiecărui om 

este în acord cu decretul suveran al lui Dumnezeu. El a rânduit nu doar ziua 

morții fiecărui om, ci El Însuși o va produce. Ce ne învață despre acest adevăr 

versetele biblice din Deuteronom 32:39, 1 Samuel 2:6 și Evrei 9:27? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. De-a lungul Scripturii, moartea este văzută ca rezultatul păcatului omului. Indi-

ferent dacă este vorba despre păcatul imputat al lui Adam sau despre nelegiui-

rea personală a fiecărui om, principiul este același: toți oamenii mor, pentru că 

toți păcătuiesc. Ce ne învață următoarele pasaje biblice despre acest adevăr? 

a) Ezechiel 18:4, 20 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Romani 6:23 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. În Isaia 64:6, relația dintre moarte și păcatul omului este ilustrată într-o mo-

dalitate poetică. Citește pasajul până te familiarizezi cu el. Cum este descrisă 

corupția morală a omului? Care sunt consecințele inevitabile ale corupției mo-

rale a omului și a umblării lui active după păcat? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

NEVOIA CA HRISTOS SĂ MOARĂ 

Noi am încălcat Legea lui Dumnezeu și merităm moartea și Iadul. Iertarea 

noastră este imposibilă dacă nu este plătită pedeapsa pentru păcatele noastre și 

dacă nu sunt satisfăcute cerințele drepte ale Legii lui Dumnezeu. Aceasta este 

esența Evangheliei lui Isus Hristos. El a purtat păcatele noastre și a murit în locul 

nostru, suferind pedeapsa cerută de Dumnezeul cel sfânt și de Legea Lui dreaptă. 

1. Pe cruce, Hristos a purtat păcatele noastre și a suferit sub mânia lui Dumnezeu 

ca Substitut al nostru. Moartea Lui a satisfăcut cerințele Legii pe care noi o 

încălcasem și a făcut posibilă iertarea noastră. Rezumatul din versetele biblice 

de mai jos ne va ajuta să înțelegem acest adevăr. 

a) Noi toți am p________________________ (Romani 3:23), dar Dumnezeu a făcut 

să cadă asupra Lui [Hristos] n________________ noastră a tuturor (Isaia 53:6). 

b) Noi eram sub b______________ pentru păcatele noastre (Galateni 3:10), dar 

Hristos ne-a răscumpărat din el, făcându-Se b________________ pentru noi 

(Galateni 3:13). 

c) Păcatele noastre au pus un zid de d_____________________ între Dumnezeu și 

noi (Isaia 59:2), dar pe cruce, Hristos a fost p_________________ în locul nostru 

(Matei 27:46). 

d) Noi meritam pedeapsa și mânia unui Dumnezeu sfânt, dar, pe cruce, Hristos 

a fost s______________ pentru p_________________ noastre și z______________ 

pentru n__________________ noastre (Isaia 53:5). 

e) Plata păcatului este m________________ (Romani 6:23), dar pe cruce, Hristos 

a m__________ odată pentru totdeauna pentru păcatele noastre, Cel 

n_______________ pentru cei n__________________, astfel ca El să ne aducă la 

Dumnezeu (1 Petru 3:18). 

2. În 1 Corinteni 15:1-4 găsim cea mai completă și mai concisă definiție a Evan-

gheliei din întreaga Scriptură. Care sunt cele trei elemente principale ale Evan-

gheliei biblice, conform acestui pasaj biblic? 
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a) Hristos a m_____________ pentru păcatele noastre, după Scripturi (v. 3). Ve-

dem aici că a fost necesar nu doar ca Hristos să sufere mânia lui Dumnezeu 

pe Calvar, ci și ca El să moară pentru păcatele noastre. 

b) Hristos a fost î________________ (v. 4). Ar fi greșit să vedem acest lucru ca 

nimic mai mult decât o etapă de tranziție care face legătura între moartea 

și învierea lui Hristos. Îngroparea lui Hristos este menționată pentru a adă-

uga o accentuare la realitatea morții Sale. El a fost cu adevărat îngropat 

pentru că murise cu adevărat. 

c) Hristos a î____________________ a treia zi, după Scripturi (v. 4). Învierea lui Isus 

Hristos nu ar trebui să fie niciodată izolată la finalul prezentării Evangheliei 

de către noi, ca și cum ar fi un gând ulterior sau un aspect mai puțin impor-

tant. În cartea Faptelor Apostolilor vedem cum învierea este un subiect pri-

oritar în propovăduirea Evangheliei!  

3. Toți cei 4 autori ai Evangheliei au acordat atenție narațiunii morții lui Isus. Deși 

descrierile oferite de ei sunt concise, ele nu sunt nesigure. Citește fiecare dintre 

următoarele pasaje care relatează moartea Lui: Matei 27:50; Marcu 15:37; 

Luca 23:46; Ioan 19:30. Care sunt principalele gânduri transmise în acestea?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În relatările din Evanghelii, există două lucruri esențiale care ne 

sunt comunicate: (1) realitatea morții lui Hristos – plata păcatului este moartea, 

iar Hristos a plătit acea pedeapsă pentru poporul Său, murind în locul lor; și (2) 

suveranitatea lui Hristos peste moartea Sa – El Și-a dat singur duhul (Matei 

27:50; Ioan 19:30); El Și-a încredințat duhul în mâinile Tatălui Său (Luca 

23:46). Hristos nu a murit ca un martir care nu voia să moară, ci Și-a dat vo-

luntar viața ca jertfă de ispășire, în locul poporului Său. 

4. Versetele de mai jos sunt unele dintre cele mai importante din Scriptură cu 

privire la moartea lui Hristos și cu privire la sensul ei pentru poporul Lui. Pre-

zintă sumar sensul fiecărui pasaj în cuvintele tale. 

a) Romani 5:6  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Romani 5:8  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Romani 5:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Conform învățăturii din 2 Corinteni 5:14-15, cum ar trebui să răspundem noi, 

credincioșii, față de moartea lui Hristos în locul nostru? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Vom încheia această lecție cu o perspectivă a cerului și a veșniciei. Care va fi, 

conform cu Apocalipsa 5:8-10, marea cântare a îngerilor și a oamenilor răs-

cumpărați de-a lungul tuturor veacurilor? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL 12.                                          

HRISTOS, ISPĂȘIREA NOASTRĂ 
 

Cuvântul „ispășire” [eng. propitiation] provine de la termenul latin propiciare, 

care are sensul de „a ispăși, a liniști sau a face ceva favorabil”. În Noul Testament, 

cuvântul „ispășire” este tradus din termenul grec hilasmós, care face referire la o 

jertfă ce satisface cerințele dreptății lui Dumnezeu și care stinge mânia Lui. Pentru 

a înțelege pe deplin sensul și importanța ispășirii, vom revedea câteva dintre ade-

vărurile centrale pe care le-am învățat în capitolele anterioare. 

În Scriptură ne confruntăm cu cea mai mare dintre toate dilemele: Dumnezeu 

este neprihănit, motiv pentru care El trebuie să acționeze după cele mai stricte 

reguli ale dreptății, achitându-l pe cel nevinovat și condamnându-l pe cel vinovat. 

Dacă El l-ar ierta pe cel vinovat și nu ar pedepsi fiecare încălcare a Legii Sale și 

fiecare act de neascultare, El ar fi nedrept. Dar, dacă El acționează cu dreptate față 

de fiecare om, dându-i fiecăruia exact ceea ce merită, atunci toți oamenii vor fi 

condamnați. Această situație ne conduce în fața celei mai importante întrebări din 

întreaga Scriptură: „Cum poate fi Dumnezeu drept și totuși să manifeste îndurare 

față de cei care ar trebui să fie condamnați?” Sau, așa cum am reformulat cuvin-

tele apostolului Pavel din Romani 3:26, „Cum poate fi Dumnezeu drept și Cel care 

îi îndreptățește pe oamenii păcătoși?” 

Răspunsul la aceste întrebări se găsește în cuvântul „ispășire” în relație cu 

Evanghelia lui Isus Hristos. Același Dumnezeu care, în dreptatea Lui, îi condamnă 

pe cei răi, S-a făcut Om și a murit în locul celor răi. Dumnezeu nu a ignorat, aban-

donat sau pervertit cerințele dreptății Lui ca să îi poată îndreptăți pe cei răi, ci El a 

satisfăcut cerințele dreptății divine îndreptate împotriva lor și a stins propria mâ-

nie prin suferințele și moartea Fiului Său.  

Hristos este ispășirea noastră prin faptul că jertfa Lui a făcut posibil ca un 

Dumnezeu sfânt și drept să fie îndurător față de noi și să ne ierte nelegiuirile să-

vârșite împotriva Lui. 
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SATISFACEREA PENALĂ SAU LEGALĂ A DREPTĂȚII LUI DUMNEZEU 

Oridecâteori se face referire la satisfacerea de către Hristos a cerințelor drep-

tății divine, este important să înțelegem bine ce înseamnă aceasta. În esență, 

există două tipuri de satisfacere a dreptății: comercială și legală (sau penală). 

Satisfacerea comercială: Datoria este satisfăcută (sau stinsă) doar când s-a 

plătit suma exactă datorată. O datorie de $50 nu este satisfăcută sau stinsă 

prin plata a $25, nici o datorie de zece uncii de aur nu poate fi plătită cu ace-

eași greutate de argilă.  

Satisfacerea legală sau penală: Datoria este satisfăcută sau stinsă atunci 

când infractorul ispășește sentința hotărâtă de judecător. Sentința nu este 

necesar să fie de aceeași natură cu infracțiunea. Tot ceea ce este cerut este 

să existe o echivalență între infracțiune și pedeapsă. De exemplu, pentru furt, 

pedeapsa poate consta într-o amendă; pentru crimă, pedeapsa poate fi închi-

soarea; pentru trădare, execuția.  

Este evident din ilustrațiile de mai sus că suferințele lui Hristos nu au fost de 

natură comercială, ci legală sau penală. Hristos nu a plătit pedeapsa exactă la 

care era condamnat poporul Lui – El nu a avut de suferit condamnarea veșnică în 

Iad. Totuși, suferințele Lui au fost exact ceea ce Dumnezeul cel sfânt și drept ho-

tărâse să fie plătit pentru a satisface dreptatea divină și pentru a-i elibera pe cei 

vinovați de pedeapsa pentru păcat. 

SATISFACEREA DREPTĂȚII LUI DUMNEZEU ȘI VREDNICIA INFINITĂ 

A LUI HRISTOS 

Oridecâteori se face referire la satisfacerea de către Hristos a cerințelor drep-

tății divine, este de asemenea necesar să analizăm doctrina vredniciei infinite a lui 

Isus Hristos. Cum poate suferința unui Om pe cruce, timp de câteva ore, să plă-

tească pentru păcatele unei mulțimi aproape nenumărate de păcătoși și să îi mân-

tuiască de la o veșnicie de suferință în Iad? Cum poate viața unui singur Om să 

satisfacă dreptatea unui Dumnezeu absolut sfânt? Răspunsul se găsește în natura 

Aceluia care a suferit și a murit. Întrucât Fiul lui Dumnezeu a fost plinătatea dum-

nezeirii în chip trupesc (Coloseni 2:9), viața Lui este de o vrednicie infinită – de o 

valoare infinit mai mare decât a tuturor celor pentru care El a murit. Acesta este 

unul dintre adevărurile cele mai frumoase din întreaga Scriptură. 

ISPĂȘIREA ÎN SCRIPTURĂ 

În cele ce urmează, vom analiza câteva dintre cele mai importante pasaje ale 

Scripturii care se referă la jertfa lui Hristos ca ispășire pentru păcatele noastre. 
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1. Ce ne învață următoarele pasaje biblice despre Hristos ca ispășire pentru pă-

catele noastre? 

a) 1 Ioan 2:2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „ispășire” provine din termenul grec hilasmós (a se ve-

dea definiția din introducerea acestui capitol). Jertfa lui Hristos nu a fost limi-

tată la evrei, ci ea include un popor din orice seminție, orice limbă, orice popor 

și orice națiune (Apocalipsa 5:9). 

b) 1 Ioan 4:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „ispășire” provine din termenul grec hilasmós. Motivația 

lui Dumnezeu pentru trimiterea Fiului Său a fost dragostea Lui suverană și ne-

condiționată pentru poporul Său, lucru total independent de meritul sau vred-

nicia lor. Pecetea și dovada ultimă a dragostei lui Dumnezeu este moartea is-

pășitoare a Fiului Său pentru noi.  

c) Evrei 2:17 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „să facă ispășire” provine din termenul grec hiláskomai, 

verbul derivat de la substantivul hilasmós. Pentru a-i ajuta pe oameni, Fiul lui 

Dumnezeu trebuia să ia natura lor asupra Sa. A fost necesar ca un Om să moară 
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pentru oameni (Evrei 10:4), și doar Dumnezeu-Omul putea să Îl reprezinte pe 

Dumnezeu înaintea oamenilor și să îl reprezinte pe om înaintea lui Dumnezeu. 

2. Romani 3:23-28 explică sensul morții lui Hristos ca jertfă de ispășire pentru 

păcatele noastre într-un fel în care niciun alt pasaj din Scriptură nu îl face. Scrie 

comentariile tale pe marginea fiecăreia dintre frazele de mai jos. 

a) În El, Dumnezeu Și-a arătat neprihănirea, prezentându-L ca jertfă de ispășire 

(v. 25). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „Și-a arătat” provine din termenul grec protíthemai, care 

are sensul de „a plasa înaintea sau a expune în public”. A fost hotărârea lui 

Dumnezeu ca Fiul Său să fie crucificat public pentru a revela în mod clar nepri-

hănirea Lui față de toți oamenii. Aici, termenul „jertfă de ispășire” provine din 

cuvântul grec hilastêrion, care se referă la o jertfă făcută pentru a stinge, pen-

tru a expia sau pentru a potoli mânia, și pentru a obține favoarea de la o parte 

ofensată. Pe cruce, Dumnezeu L-a pus pe Fiul Său înaintea întregii lumii ca jer-

tfă de ispășire pentru păcatele noastre. 

b) Prin credința în sângele Său (v. 25). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cea mai naturală interpretare a acestei fraze este că beneficiile 

ispășirii făcută de Hristos sunt primite prin credință. Noi suntem împăcați cu 

Dumnezeu prin credința în Hristos și în moartea Sa sângeroasă și jertfitoare în 

locul nostru. 

c) Aceasta s-a făcut pentru a-Și demonstra neprihănirea, întrucât, în îndelunga 

Lui răbdare, Dumnezeu trecuse cu vederea păcatele comise anterior (v. 25).  
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Marele scop din spatele manifestării publice de către Dumnezeu 

a morții Fiului Său a fost acela de a demonstra sau de a dovedi neprihănirea 

Lui. Dar de ce era necesară o astfel de demonstrație? Clauza citată mai sus ne 

descoperă răspunsul: „căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea în 

îndelungii răbdări a lui Dumnezeu” [cu sensul că nu le pedepsise chiar în mo-

mentul comiterii lor, n.tr.]. Îndurarea și îndelunga răbdare pe care Dumnezeu 

le-a demonstrat față de omenirea păcătoasă de la căderea lui Adam ar putea 

să arunce umbre de îndoială asupra pretenției Sale că este drept. Adam și Eva 

meritau moartea, dar li s-a dat viață. Întreaga lume ar fi trebuit să fie distrusă 

în vremea potopului, însă Noe și familia lui, care erau totuși păcătoși, au fost 

scutiți. Răzvrătirea constantă a Israelului împotriva Legii lui Dumnezeu ar fi 

trebuit să conducă la distrugerea acelui popor. David n-ar fi trebuit să fie iertat 

de adulterul și crima lui. Cum poate să fie Dumnezeu drept și totuși să Își de-

monstreze îndurarea față de cei care ar trebui să fie condamnați? Răspunsul la 

această întrebare se găsește în suferințele și moartea lui Hristos. Îndelunga 

răbdare a lui Dumnezeu față de păcatele poporului Său de la căderea lui Adam 

nu a fost rezultatul nepăsării sau a nedreptății Sale, ci s-a întemeiat pe venirea 

viitoare a lui Hristos ca să moară pentru păcatele lor. Îndurarea, îndelunga răb-

dare și iertarea pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra sfinților din Vechiul 

Testament care au crezut în El au fost posibile doar pentru că Hristos avea să 

vină și să moară pentru ei toți! Îndurările trecute, prezente și viitoare ale lui 

Dumnezeu sunt toate posibile datorită morții lui Hristos. Mărturisirea de cre-

dință de la Westminster afirmă următoarele: „Deși lucrarea de răscumpărare 

nu a fost realizată în fapt de Hristos decât după întruparea Lui, totuși valoarea, 

eficacitatea și beneficiile ei au fost transmise aleșilor din toate veacurile care 

s-au succedat de la începuturile lumii” (Capitolul 8, Articolul 6).  

d) Pentru ca, în vremea de acum, să-Și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să 

fie neprihănit și totuși să îl socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus (v. 

26). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În suferințele și moartea lui Isus Hristos pe calvar, orice obstacol 

care ar putea împiedica un Dumnezeu neprihănit să ierte poporul Său păcătos 

a fost alungat. Dumnezeu Și-a demonstrat dreptatea prin a pedepsi păcatele 

poporului Său, satisfăcând cerințele dreptății Sale și stingând mânia Lui. El a 

creat o cale de mântuire pentru poporul Său prin a Se pune în locul lor, prin a 

purta păcatul lor și prin a stinge mânia pe care aceștia o meritau, toate acestea 

prin jertfirea trupului Său. Din acest motiv, Dumnezeu poate să Își îndreptă-

țească poporul fără a intra în contradicție cu sfințenia și neprihănirea Lui. 
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CAPITOLUL 13.                                          

HRISTOS, RĂSCUMPĂRAREA                
NOASTRĂ 

 

Trei dintre cele mai importante și mai frumoase expresii folosite în Scriptură 

pentru a descrie lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu prin Isus Hristos sunt a răs-

cumpăra, răscumpărare și preț de răscumpărare. În capitolul anterior, am anali-

zat în detaliu adevărul biblic al ispășirii. Analiza de față a răscumpărării nu este 

mai puțin importantă pentru înțelegerea de către noi a sensului Crucii. Ambele 

adevăruri sunt fundamentale pentru creștinismul biblic și trebuie propovăduite și 

apărate. 

RĂSCUMPĂRAREA ÎN SCRIPTURĂ 

Cuvântul „a răscumpăra” este derivat din verbul latin redimere [re = din nou 

+ emere = a cumpăra]. A răscumpăra pe cineva înseamnă să îl cumperi înapoi după 

ce fusese vândut în sclavie sau luat captiv. Un răscumpărător este cineva care își 

asumă obligația de a-l răscumpăra pe altul. O răscumpărare se referă la plata fă-

cută pentru a răscumpăra pe cineva. Răscumpărarea se referă la eliberarea care 

este obținută plătind acel preț. În Scriptură, Hristos este Răscumpărătorul care a 

obținut răscumpărarea pentru poporul Său prin jertfirea vieții Sale ca preț de răs-

cumpărare. 

HRISTOS – RĂSCUMPĂRĂTOR ȘI PREȚ DE RĂSCUMPĂRARE 

Scriptura afirmă că Isus Hristos este deopotrivă Răscumpărătorul poporului 

Său și prețul de răscumpărare. Nu este de mirare ca aceste două expresii au fost 

atât de prețuite secole la rând printre copiii lui Dumnezeu. 

1. Hristos este Răscumpărătorul poporului Său, iar viața Lui a fost prețul de răs-

cumpărare pe care El l-a plătit. Ce ne învață următoarele pasaje ale Scripturii 

despre acest adevăr? 
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a) Hristos a venit ca să-Și dea viața ca r__________________ pentru mulți (Matei 

20:28). Cuvântul este preluat din termenul lútron, la rândul lui derivat din 

verbul lúō (a elibera). El era folosit în legătură cu desfacerea hainelor, a ar-

murii, a legăturilor și așa mai departe. În contextul din Matei 20:28, el se 

referă la prețul plătit pentru răscumpărarea unui sclav sau a unui prizonier. 

Prețul de răscumpărare pe care Hristos l-a plătit pentru răscumpărarea po-

porului Său a fost însăși viața Sa. 

b) Hristos S-a dat pe Sine Însuși ca p_______ de r___________________ pentru toți 

(1 Timotei 2:5-6). Cuvântul provine din termenul grec antílutron, și se referă 

la prețul plătit în schimbul eliberării unui alt om. Expresia „faptul acesta 

trebuia adeverit la vremea potrivită” indică faptul că Hristos a venit și S-a 

dat pe Sine ca preț de răscumpărare după voia perfectă a lui Dumnezeu și 

la momentul rânduit divin. 

2. Următoarele pasaje sunt două dintre cele mai frumoase texte ale Scripturii care 

tratează ideea prețului plătit pentru răscumpărarea poporului lui Dumnezeu. 

Prezintă sumar adevărurile din aceste versete, în cuvintele tale. 

a) Faptele Apostolilor 20:28 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Hristos nu doar a răscumpărat Biserica, ci El a răscumpărat-o pen-

tru Sine. Biserica este aici denumită prin expresia „Biserica Domnului, pe care 

a câștigat-o cu însuși sângele Său”. Aceasta este o referință categorică la dum-

nezeirea lui Hristos. Omul care Și-a vărsat sângele pe Calvar a fost plinătatea 

dumnezeirii în chip trupesc (Coloseni 2:9). Sângele pe care El l-a vărsat spre 

răscumpărarea noastră a fost de o valoare infinită. 

b) 1 Petru 1:18-19 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Cuvântul „scump” provine din termenul grec tímios, făcând refe-

rire la ceva de mare preț, vrednic de onoare și cinste, sau ceva foarte îndrăgit. 

Sângele prețios al lui Hristos se află în contrast izbitor față de toate lucrurile 

pieritoare pe care oamenii încearcă să le ofere spre răscumpărarea lor. Cuvân-

tul „fără cusur” provine din termenul grec ámōmos, care denotă un lucru fără 

greșeală sau fără imperfecțiuni. Expresia „fără prihană” provine din termenul 

grec áspilos, făcând referire la un lucru fără reproș, nepătat, fără defect. 

3. Ce anume ne învață următoarele pasaje ale Scripturii despre răscumpărarea 

noastră? Constituie ea o realitate împlinită? A fost datoria păcatului nostru plă-

tită pe deplin? 

a) Ioan 19:30 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „S-a isprăvit!” formează cea mai puternică declarație a 

eliberării pe care lumea a cunoscut-o. Fraza este tradusă dintr-un singur ter-

men grec, teléō, care are sensul de „a finaliza, a realiza sau a împlini, a duce la 

bun sfârșit sau a închide un lucru, a realiza actul sau fapta finală care încheie 

un proces”. Același cuvânt este folosit două versete mai devreme, în Ioan 

19:28: „După aceea, Isus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească 

Scriptura, a zis: ‚Mi-e sete’”.  

b) Evrei 9:12 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Prin virtutea morții Sale, Hristos S-a înălțat la ceruri pentru a fi 

Mijlocitor pentru poporul Său. Din expresia „după ce a căpătat [a obținut, cf. 

NASB] o răscumpărare veșnică” extragem două adevăruri deosebite. În primul 

rând, răscumpărarea noastră nu este temporară, ci veșnică și neschimbătoare. 

În al doilea rând, răscumpărarea noastră a fost deja obținută, ea fiind sigură. 
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RĂSCUMPĂRAREA DIN PEDEAPSA LEGII 

Toți oamenii au încălcat Legea lui Dumnezeu și sunt expuși pedepsei sau 

blestemului ei. Isus Hristos Și-a răscumpărat poporul de sub blestemul Legii prin 

a plăti pedeapsa acesteia cu propria viață. 

1. Cum este descrisă pedeapsa Legii în Galateni 3:10? Cine se află sub această 

pedeapsă? Ce sens are ea? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Legea cere ascultare perfectă. Pavel a folosit cuvântul „stăru-

iește” pentru a sublinia faptul că Legea cere o ascultare continuă, perfectă și 

practică. Cea mai neînsemnată abatere îl aduce pe om sub blestemul Legii. Cu-

vântul „blestem” provine din termenul grec katára, care poate fi tradus și ca 

„imprecație”, „blestem” sau „ocară”. El denotă judecata și condamnarea cea 

mai aspră din partea lui Dumnezeu, sau actul de a pune pe cineva sub pedeapsă 

sau sub pierzare. 

2. Conform învățăturii din Galateni 3:13, din ce anume a fost răscumpărat popo-

rul lui Dumnezeu, și cum a realizat Hristos această răscumpărare? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „răscumpărat” provine din termenul grec exagorázō, 

având sensul de „a cumpăra, a face plata unui preț, sau a recupera ceva sau pe 

cineva de sub puterea altuia”. Acest termen a fost folosit adesea cu privire la 

cumpărarea libertății unui sclav. Hristos a purtat păcatul nostru, a devenit bles-

tem și a suferit mânia lui Dumnezeu pentru a realiza răscumpărarea noastră. 

Cuvântul „lemn” provine din termenul grec xúlon, care are literalmente acest 

sens. El a fost folosit în literatura clasică greacă cu referire la stâlpii pe care 

erau puse trupurile victimelor. Sub Legea Vechiului Testament, criminalii erau 
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spânzurați de copaci sau de pari, ca un semn că ei erau blestemați de Dumne-

zeu (Deuteronom 21:23). 

3. În Coloseni 2:14, lucrarea de răscumpărare făcută de Hristos este descrisă într-

o modalitate foarte ilustrativă. Potrivit acestui text, din ce anume Și-a răscum-

părat Hristos poporul? Cum a fost realizată această răscumpărare? Scrie gân-

durile tale în spațiile goale de sub fiecare frază de mai jos. 

a) A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potriv-

nic. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „zapis” provine din termenul grec cheirógraphon. El era 

folosit adesea cu referire la o notă scrisă ce recunoștea datoria cuiva sau o 

acuzație scrisă împotriva unui infractor. Cuvântul „poruncile” provine de la ter-

menul grec dógma, care se referă la o hotărâre, un ordin sau un decret public. 

În acest context, probabil că el se referă la cerințele Legii lui Dumnezeu care 

erau împotriva noastră ca rezultat al neascultării noastre. Expresia „a șters” 

provine din termenul grec exaleíphō, având sensul de „a șterge, a elimina”. 

Hristos a șters sau a eliminat toată datoria noastră față de Dumnezeu și față 

de Legea Lui. 

b) Și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Prin moartea Lui pe Calvar, Hristos a plătit datoria noastră și a 

satisfăcut fiecare cerință care era îndreptată împotriva noastră. Expresia „piro-

nindu-l pe cruce” poate fi interpretată în mai multe feluri. Unii cred că se referă 

la obiceiul de a afișa certificatul de datorie al cuiva într-un loc public, unde toți 

îl puteau vedea, odată ce datoria era plătită. Scopul era să îl apere pe datornic 

și să se asigure că nicio altă cerere nu poate să fie îndreptată împotriva lui. 
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Datoria noastră a fost plătită prin moartea lui Hristos. De aceea, Legea nu mai 

poate să ceară nimic de la noi. Alții cred că se expresia se referă la obiceiul de 

a afișa acuzațiile împotriva unui infractor deasupra trupului său, adică atunci 

când era așezat pe cruce, pentru a afișa public crimele acestuia și pentru a le 

face cunoscut tuturor motivul execuției sale (Matei 27:37). Hristos a purtat 

păcatul nostru pe Calvar și a purtat pedeapsa Legii în locul nostru. 
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CAPITOLUL 14.                                          

HRISTOS, ELIBERAREA NOASTRĂ 
 

Scriptura afirmă nu doar că omul căzut în păcat trăiește sub pedeapsa Legii, 

ci și că el este în robie, fiind stăpânit de Satana. Hristos Și-a răscumpărat poporul 

din această realitate îngrozitoare prin a muri în locul lor, plătind astfel pedeapsa 

pe care ei o meritau și dezarmându-l pe Satana de puterea lui. 

Înainte de a trece mai departe în studiul nostru, este foarte important să în-

țelegem că, deși Hristos Și-a răscumpărat poporul de sub puterea Satanei, răs-

cumpărarea nu i-a fost plătită Satanei, ci lui Dumnezeu. De-a lungul veacurilor is-

toriei creștine, unii au crezut în mod greșit că Hristos ar fi plătit o răscumpărare 

Satanei și Și-ar fi eliberat astfel poporul din robie. Acest lucru contrazice în mod 

clar Scriptura, diminuează gloria lucrării răscumpărătoare a lui Hristos și îi conferă 

Satanei un statut complet nebiblic. Scriptura ne învață că Hristos S-a dat ca jertfă 

înaintea lui Dumnezeu, prin plata făcută pentru păcatele poporului Său. Moartea 

Lui a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu și a anulat datoria păcatelor noastre, 

dezarmându-l în felul acesta pe Satana de puterea lui de a acuza. 

AUTORITATEA SATANEI ȘI ROBIA OMULUI FAȚĂ DE SATANA 

Deși Dumnezeu stăpânește peste întreaga creație cu autoritate absolută, Sa-

tanei i-a fost dată o stăpânire limitată într-un sens real, prin care el stăpânește 

peste această lume decăzută și peste locuitorii ei. 

1. În Luca 4:5-6, Satana face o afirmație despre sine și despre relația dintre el și 

această lume decăzută. Ce anume afirmă el și ce sens au cuvintele lui?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: La căderea omului în păcat, lumea și locuitorii ei au ajuns sub stă-

pânirea Satanei. Totuși, trebuie să ținem minte că această stăpânire se supune, 

la rândul ei, voii lui Dumnezeu. 

2. Afirmația Satanei din Luca 4:6 nu este o banală lăudăroșie. Există un sens real 

potrivit căruia această lume decăzută zace sub dominația lui. Ce ne învață ver-

setul din 1 Ioan 5:19 despre acest adevăr? 

a) T________________ lumea zace în cel rău. Cuvântul „lume” se referă nu doar 

la omenire în sens colectiv, ci și la fiecare individ care nu Îl are pe Hristos. 

Cuvântul „zace” provine din termenul grec keímai, având sensul de „a fi așe-

zat sau a se sprijini”. În general, omenirea nu se luptă pentru a se elibera de 

stăpânirea Satanei, și dimpotrivă, trăiește în conformare cu aceasta. 

3. În Scriptură, un nume ne transmite adesea ceva despre persoana care îl poartă. 

Care sunt numele sau titlurile ce îi sunt atribuite Satanei în următoarele pasaje 

ale Scripturii?  

a) S___________________ acestei l___________ (Ioan 12:31; 14:30; 16:11). Cu-

vântul „stăpânitor” provine din termenul grec árchōn, care mai poate fi tra-

dus și ca „șef” sau „comandant”. Această „lume” se referă la marea masă a 

omenirii ce trăiește în înstrăinare de Dumnezeu și în răzvrătire față de voia 

Lui. 

b) D_____________ acestui v__________ (2 Corinteni 4:4). Există un singur Dum-

nezeu adevărat (1 Corinteni 8:4-6), și totuși această lume decăzută îl ur-

mează pe Satana ca și cum el ar fi Dumnezeul ei. Chiar dacă Satana nu po-

sedă atributele lui Dumnezeu, el pretinde că este Dumnezeu și dorește să 

fie cel căruia îi este adusă închinarea ca și cum ar fi Dumnezeu. 

c) D_________________ p_____________ v_______________ (Efeseni 2:2). Satana 

este un duh și nu este împiedicat de limitările materiale ale omului. Puterea 

și autoritatea lui trec cu mult dincolo de orice prinț pământesc. El are putere 

și influență reală peste cei care sunt morți spiritual (vezi versetul 1). 

4. Cum este descris omul decăzut în următoarele pasaje ale Scripturii? Care este 

relația dintre acesta și Satana? 

a) Omul căzut în păcat este copilul d______________ (1 Ioan 3:8, 10; Ioan 8:44). 

Omul căzut în păcat este un copil al diavolului prin faptul că el reflectă ca-

racterul și voința diavolului. În Ioan 8:44, Isus a afirmat că fariseii erau din 

tatăl lor, diavolul, și că ei doreau să împlinească dorințele tatălui lor. 

b) Omul căzut în păcat trăiește sub p_________________ Satanei (Faptele Apos-

tolilor 26:18). Termenul acesta provine din cuvântul grec exousía, care mai 
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poate fi tradus și ca „putere sau autoritate”. Omul decăzut există sub auto-

ritatea și puterea Satanei. În Coloseni 1:13, domeniul stăpânirii Satanei este 

descris ca fiind unul al întunericului spiritual și moral. 

c) Omul căzut în păcat umblă d_________________ voia Satanei (Efeseni 2:2). 

Omul decăzut este caracterizat de neascultare față de Dumnezeu și de um-

blare după voia diavolului. Oamenii păcătoși sunt pe bună dreptate denumiți 

„fiii neascultării” în care lucrează diavolul. Cuvântul „lucrează” provine din 

termenul grec energéō, având sensul de „a fi operativ, a lucra eficace sau 

cu energie, cu putere”. 

d) Omul căzut în păcat este o________________ de diavolul (2 Corinteni 4:4). Acei 

oameni care au refuzat să creadă mărturia lui Dumnezeu au ajuns sub o ju-

decată groaznică – ei sunt abandonați în mâna Satanei pentru a fi orbiți spi-

ritual și moral de minciunile și amăgirile lui. 

e) Omul căzut în păcat este prins în c_______________ diavolului (2 Timotei 

2:26). Acest termen provine din cuvântul grec pagís, făcând referire la o 

capcană, în care prada este atrasă și capturată. Ea este de obicei ascunsă 

ochilor și își cuprinde victima pe neașteptate. Oamenii decăzuți sunt sur-

prinși pe neștiute în cursa diavolului până când își vin în fire prin harul lui 

Dumnezeu și scapă prin lumina Evangheliei. 

f) Omul căzut în păcat este p__________  în cursa diavolului (2 Timotei 2:26). 

Expresia de aici provine din termenul grec zōgréō, având sensul de „a cap-

tura sau a prinde de viu”. Prin respingerea autorității binevoitoare a lui Dum-

nezeu, omul decăzut ajunge sub autoritatea înrobitoare a Satanei. Satana îi 

oferă omului libertate în fața Legii morale a lui Dumnezeu, dar această „li-

bertate” conduce întotdeauna la robie față de păcat.  

g) Omul căzut în păcat îl u_________________ pe Satana (1 Timotei 5:15). Expre-

sia „urmează” provine din termenul grec ektrépō, care are sensul literal de 

„a răsturna sau răsuci”. Ea era folosită pentru a descrie acțiunea de îndepăr-

tare în vederea evitării întâlnirii sau asocierii cu cineva. Într-un context me-

dical, ea era folosită pentru a descrie membre dislocate. Cei care întorc spa-

tele voii lui Dumnezeu, demonstrează că doresc să nu se asocieze în niciun 

fel cu El. Prin definiție, ei devin „ucenici” ai Satanei. Chiar dacă oamenii de-

căzuți ar putea să îl urmeze pe Satana pe neștiute, ei nu îl urmează fără a 

implicată voința lor. Există o afinitate naturală între Satana și omul decăzut. 

Ei împărtășesc aceeași natură coruptă și manifestă aceeași înclinație către 

vrăjmășia față de Dumnezeu. 
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BIRUINȚA LUI HRISTOS ȘI RĂSCUMPĂRAREA NOASTRĂ 

Scriptura ne învață că pedeapsa păcatului este moartea (Romani 6:23) și că 

Satanei i-a fost dată puterea de a aduce această pedeapsă asupra oamenilor (Evrei 

2:14-15). Hristos a triumfat asupra Satanei prin viața, moartea și învierea Lui. Prin 

moartea Lui în locul poporului Său, Hristos a plătit datoria lor și l-a dezbrăcat pe 

Satana de puterea lui.  

1. În Geneza 3:15, descoperim o profeție extrem de importantă legată de lucrarea 

lui Mesia, care avea să vină. Conform acestei profeții, ce anume avea să facă 

Hristos persoanei și lucrării diavolului? Cum avea să realizeze El învingerea dia-

volului? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest pasaj este adesea denumit ca protoevangelium [lat. proto 

= prima + evangelium = Evanghelie] sau „prima evanghelie”. „Sămânța” femeii 

se referă la Fiul Omului care, întrupându-Se, avea să pornească război împo-

triva Satanei și să îl învingă. Mesia avea să îl zdrobească în cap pe Satana – 

avea să îl lovească cu o rană de moarte. Satana avea să Îi zdrobească călcâiul 

lui Mesia – Hristos avea să sufere în această bătălie cu șarpele (Isaia 53:4-5), 

dar rana de care a suferit Hristos nu avea să fie fatală: Mesia avea să fie înviat! 

Așa cum citim în Romani 16:20, poporul va fi părtaș victoriei lui Mesia: „Dum-

nezeul păcii îl va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre”. 

2. Ce anume ne învață 1 Ioan 3:8 despre scopul venirii lui Hristos în lume? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „a nimici” provine din termenul grec lúō, și are sensul 

de eliberare, zdrobire sau distrugere. Venirea lui Hristos a distrus lucrările dia-

volului, în special în ce privește robia poporului Său față de Satana. 
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3. Ce ne învață textul din Coloseni 2:15 legat de triumful lui Hristos asupra dia-

volului și despre lucrarea Lui de răscumpărare pentru poporul Său? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „domnii și stăpâniri” face referire la Satana și la îngerii 

căzuți. Temelia puterii Satanei asupra poporului lui Dumnezeu ține de păcatele 

acestora, care i-au separat de Dumnezeu, i-au adus sub blestem și i-au expus 

pedepsei morții. Când Hristos a intervenit și a plătit pedeapsa sau datoria pen-

tru păcatul poporului Său, puterea Satanei asupra lor a fost îndepărtată. Cu-

vântul „dezbrăcat” provine din termenul grec apekdúomai, având sensul de „a 

despuia, a dezarma sau a dezbrăca”. Expresia „înaintea” provine din termenul 

grec deigmatízō, și are sensul de „a da un exemplu public sau a-l arăta ca 

exemplu”. Hristos a fost arătat public ca jertfă de ispășire pentru noi (Romani 

3:25), iar moartea Lui pe Calvar a produs înfrângerea publică a Satanei. Trium-

ful lui Hristos asupra diavolului și a îngerilor lui s-a produs prin Cruce, unde 

Hristos a purtat păcatul nostru, a suferit în locul nostru și a anulat certificatul 

datoriei noastre. Îndepărtarea păcatului a pus capăt morții și puterii diavolului 

de a o aduce. 

4. Ce ne învață Evrei 2:14-15 despre biruința lui Hristos asupra diavolului și des-

pre lucrarea Lui de răscumpărare pentru poporul Său? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „părtași” provine din termenul grec koinōnéō, care are 

sensul de „a avea părtășie, a lua parte sau a veni alături”. Toți oamenii sunt 

părtași cărnii și sângelui și unei comuniuni în întristările și suferințele stării lor 

decăzute. Fiul veșnic al lui Dumnezeu S-a alăturat părtășiei noastre în carne și 

sânge, dar fără păcat, și a băut din paharul comun al suferințelor noastre. Dia-
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volul avea putere asupra morții prin faptul că el putea să acuze pe drept ome-

nirea de păcat și să ceară pedeapsa dreaptă a morții. Hristos a plătit acea pe-

deapsă și a redus la tăcere toate acuzațiile Satanei.
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CAPITOLUL 15.                                          

HRISTOS, PACEA NOASTRĂ (1) 
PARTEA ÎNTÂI: DOCTRINA ÎMPĂCĂRII 

 

Întrebarea majoră pe care majoritatea religiilor lumii o au în comun este 

aceasta: „Cum este posibil ca un om păcătos să se împace cu un Dumnezeu drept?” 

Deși toate celelalte religii se concentrează pe faptele omului ca mijloc de împă-

care, Scriptura ne îndepărtează privirile de la om și ni le îndreaptă către Persoana 

și lucrarea lui Isus Hristos. Omul păcătos poate să se împace cu Dumnezeu doar 

prin lucrarea lui Hristos de pe Calvar. 

CE ESTE ÎMPĂCAREA? 

Cuvântul „împăcare” [sau reconciliere] provine din termenul latin reconcili-

are [re = din nou, nou + conciliare = a aduna, a uni, a câștiga asupra unui lucru]. El 

are sensul de „a readuce împreună, a reuni, a aduce în acord, a restaura o prietenie 

sau armonia dintre anumite persoane”. În Noul Testament, „a împăca” și „împă-

care” sunt traduse din următorii termeni din limba greacă. 

diallássō – a schimba sau a își schimba gândurile; a reconcilia; a înnoi o relație 

cu cineva. Acest termen este folosit doar în Matei 5:24, cu privire la a fi împă-

cat cu un frate ofensat.  

katallássō – a schimba sau da în schimb, ca atunci când cineva schimbă bani 

de aceeași valoare; a reconcilia; a întoarce un favor. În 1 Corinteni 7:11, ter-

menul se referă la împăcarea dintre soție și soțul ei. În Romani 5:10 (de două 

ori) și în 2 Corinteni 5:18-20 (de 3 ori), el este folosit cu referire la împăcarea 

cu Dumnezeu. 

apokatallássō – o formă mai categorică sau mai intensă a termenului ka-

tallássō; el face referire la împăcarea completă și este folosit cu referire la 

Dumnezeu în pasaje precum Efeseni 2:16 și Coloseni 1:20, 22. 

katallagê – un substantiv înrudit cu verbul katallássō. În literatura seculară, 

el denotă un schimb valutar, un schimb de bunuri de valoare echivalentă, sau 
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pentru ajustarea unor diferențe. Sensul lui figurat face referire la reconcilierea 

sau restaurarea cuiva în favoarea celuilalt. În Noul Testament, el se referă la 

restaurarea în favoarea lui Dumnezeu a păcătoșilor care se pocăiesc și își pun 

credința în Persoana și lucrarea lui Hristos (Romani 5:11; 11:15; 2 Corinteni 

5:18-19). 

CINE A FOST ÎMPĂCAT CU CINE? 

După ce am analizat definițiile biblice ale termenilor „a împăca” și „împăcare”, 

ajungem la o întrebare foarte importantă: „Cine a fost împăcat cu cine?” Cu alte 

cuvinte, l-a împăcat Crucea pe om cu Dumnezeu (adică l-a făcut pe om să fie fa-

vorabil lui Dumnezeu) sau pe Dumnezeu cu om (adică L-a făcut pe Dumnezeu să 

Se arate favorabil față de om)? 

Această întrebare este importantă întrucât unii cred, în mod greșit, că omul 

păcătos se află în vrăjmășie cu Dumnezeu (împotriva Lui), dar Dumnezeu nu este 

niciodată în vrăjmășie cu omul (adică împotriva omului). Totuși, Biblia ne învață că 

Dumnezeu este la rândul Lui în vrăjmășie cu păcătosul. El este drept și sfânt, motiv 

pentru care este mânios pe cel păcătos (Psalmul 5:5; 7:11; Ioan 3:36), este des-

părțit de păcătos (Psalmul 5:4; Isaia 59:2) și dispus să îl judece pe păcătos (Psal-

mul 7:11-13; 11:5-6). 

De aceea, răspunsul nostru la întrebarea, „Cine a fost împăcat cu cine?” com-

portă două aspecte. (1) Crucea L-a împăcat pe Dumnezeu cu noi prin faptul că 

Hristos a plătit datoria păcatului nostru, satisfăcând dreptatea lui Dumnezeu și 

potolind mânia Lui. Acest lucru a eliminat vrăjmășia lui Dumnezeu împotriva noas-

tră și a făcut posibil ca El să ne îndreptățească prin credința în Fiul Său. (2) Noi 

suntem împăcați cu Dumnezeu prin Cruce atunci când, prin lucrarea regenera-

toare a Duhului Sfânt, ne pocăim de păcatele noastre, adică încetăm împotrivirea 

noastră față de Dumnezeu în gând și faptă, și ne punem credința în Hristos. 

1. În Romani 5:10-11 se găsește unul dintre cele mai importante pasaje din 

Scriptură care face referire la doctrina împăcării. Citește textul biblic până te 

familiarizezi cu el, apoi scrie gândurile tale pe marginea frazelor de mai jos. Ce 

ne învață ele despre împăcarea biblică? 

a) Căci, dacă atunci când eram vrăjmași (v. 10).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Cuvântul „vrăjmaș” provine din termenul grec echthrós, care se 

referă la cineva ostil, disprețuitor sau într-o opoziție amară față de un altul. În 

Evanghelii, termenul este folosit pentru a-l indica pe diavolul (Matei 13:39; 

Luca 10:19); în Romani 8:7 și Coloseni 1:21 este folosit pentru a descrie gân-

durile omului decăzut, care sunt împotrivitoare lui Dumnezeu. Adesea se spune 

că omul este vrăjmașul lui Dumnezeu, dar că Dumnezeu nu este niciodată vrăj-

mașul omului. Totuși, această afirmație este foarte amăgitoare. Deși vrăjmășia 

sau ostilitatea descrisă în versetul 10 este reciprocă, mulți teologi pun accen-

tul pe ostilitatea sfântă sau indignarea dreaptă a lui Dumnezeu față de omul 

păcătos. Charles Hodge scria: „Nu există doar o împotrivire rea a păcătosului 

față de Dumnezeu, ci și o împotrivire sfântă a lui Dumnezeu față de păcătos.”4 

Robert L. Reymond afirma: „Cuvântul ‚vrăjmași’ nu subliniază ura noastră păcă-

toasă față de Dumnezeu, ci mai degrabă ura sfântă a lui Dumnezeu față de 

noi”5. Matthew Henry sublinia: „Această vrăjmășie este una reciprocă, Dumne-

zeu fiind dezgustat de păcătos și păcătosul de Dumnezeu”6. 

b) Am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său (v. 10). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „a împăca” provine din termenul grec katallássō (vezi 

definiția dată la începutul capitolului). Moartea lui Hristos este temeiul sau fun-

damentul împăcării credinciosului cu Dumnezeu. În ceea ce Îl privește pe Dum-

nezeu: moartea lui Hristos a împlinit cerințele drepte ale Legii lui Dumnezeu, a 

stins mânia lui Dumnezeu și a făcut posibil ca Dumnezeu să Își păstreze drep-

tatea și să îl poată îndreptăți pe păcătos. În ceea ce îl privește pe om: moartea 

lui Hristos a îndepărtat obstacolul păcatului și pedeapsa acestuia, și a deschis 

ușa pentru lucrarea transformatoare de mântuire, lucrare împlinită de Dumne-

zeu in inima păcătosului. Prin lucrarea regeneratoare a Duhului Sfânt, ura sau 

vrăjmășia păcătosului față de Dumnezeu se schimbă în dragoste, iar disprețul 

lui față de poruncile lui Dumnezeu se schimbă în reverență și o dorință de as-

cultare de El. 

 
4 Commentary on the Epistle to the Romans, p. 138 
5 A New Systematic Theology of the Christian Faith, p. 646 
6 Matthew Henry Commentary, Vol. 6, p. 397 
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c) Cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin vi-

ața Lui. (v. 10).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Credinciosul a fost împăcat. Împăcarea credinciosului este o rea-

litate finalizată fundamentată pe moartea odată pentru totdeauna a lui Hristos. 

Noi nu așteptăm să fim împăcați, ci suntem împăcați complet din momentul în 

care credem. Întrebare: Dacă suntem împăcați prin moartea Lui, cum suntem 

mântuiți prin viața Lui? Răspuns: moartea lui Hristos este singura temelie a 

împăcării noastre cu Dumnezeu, dar Hristosul înviat și înălțat este Cel care ne 

cheamă, ne dă viață, ne păzește, ne aduce la desăvârșire, El trăind veșnic pen-

tru a face mijlocire pentru noi înaintea tronului lui Dumnezeu (Evrei 7:25). 

d) Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus 

Hristos, prin care am căpătat împăcarea (v. 11). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cei care recunosc că împăcarea lor este doar prin Hristos sunt 

determinați să se laude doar în Dumnezeu. Cuvântul „bucurăm” provine din ter-

menul grec kaucháomai, care indică o laudă sau glorie pe baza altcuiva. În Fi-

lipeni 3:3, apostolul Pavel îl descrie pe creștinul autentic ca pe acela care se 

laudă „în Hristos Isus, și care nu își pune încrederea în lucrurile pământești”. În 

1 Corinteni 1:31, Pavel scrie: „Cine se laudă, să se laude în Domnul”. 

2. În Coloseni 1:19-22 se găsește un pasaj biblic important legat de doctrina îm-

păcării. Citește pasajul până te familiarizezi cu el, apoi scrie gândurile tale pe 

marginea frazelor extrase mai jos.  

a) Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El (v. 19).  
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Hristos este Dumnezeu în trup. De aceea, nu există nimic deficitar 

în Persoana și lucrarea Lui, nimic care să eșueze, nicio legătură slabă în lanțul 

mântuirii noastre. Împăcarea noastră cu El este realizată și nu se poate 

schimba. 

b) Și să împace totul cu Sine prin El (v. 20).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Doar Hristos este Împăciuitorul rânduit de Dumnezeu, neexistând 

niciun altul. Aici și în versetul 22, cuvântul „împace” provine din termenul grec 

apokatallássō (vezi definiția de la începutul capitolului). Expresia „totul” este 

descrisă mai în detaliu în versetul 20 ca „toate lucrurile din cer și de pe pă-

mânt”. 

c) Făcând pace, prin sângele crucii Lui (v. 20). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Împăcarea și pacea cu Dumnezeu sunt posibile doar prin suferin-

țele și moartea substitutivă a lui Hristos. Orice „evanghelie” care respinge sau 

diminuează importanța acestui adevăr este o evanghelie falsă. Datoria păcatu-

lui nostru a fost plătită, dreptatea lui Dumnezeu a fost împlinită și mânia Lui a 

fost stinsă – doar prin moartea lui Hristos. 
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d) Să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri 

(v. 20). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Din acest verset pot fi extrase mai multe adevăruri. În primul rând, 

păcatul a afectat întreaga creație (Romani 8:19-21). Păcatul și efectele lui de-

vastatoare pot fi îndreptate numai prin crucea lui Hristos. În al doilea rând, lu-

crarea lui Hristos aduce împăcare nu doar între Dumnezeu și om, ci și între oa-

meni. În final, Hristos va aduce pacea desăvârșită în întregul univers. El îi va 

alunga pe îngerii decăzuți și pe cei neregenerați astfel încât ei să nu mai pro-

ducă dezbinare și ostilitate în creația lui Dumnezeu.  

e) Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele 

voastre rele (v. 21).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvintele folosite pentru a descrie starea anterioară a creștinului 

sunt tocmai contrariul împăcării. Cuvântul „străini” provine din termenul grec 

apallotrióō, care se referă la situația când cineva este alungat din părtășia și 

apropierea altcuiva. Cuvântul „vrăjmași” provine din termenul grec echthrós, 

referindu-se la un om care este ostil, disprețuitor, împotrivitor și în stare de 

vrăjmășie.  

f) El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte (v. 22). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Două adevăruri reies din acest pasaj. În primul rând, împăcarea 

este posibilă doar prin suferința și moartea substitutivă a lui Hristos. În al doilea 

rând, împăcarea credinciosului este o realitate împlinită. 

g) Ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină (v. 

22). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Aici este descris unul dintre țelurile împăcării noastre – să fim 

sfinți, fără pată și fără vină înaintea lui Dumnezeu. Aceasta nu se referă doar la 

statutul pozițional al credinciosului înaintea lui Dumnezeu în Hristos, ci și la 

transformarea reală și personală a credinciosului. Procesul prin care Dumnezeu 

îi transformă pe cei pe care El îi îndreptățește și îi împacă cu Sine este denumit 

sfințire [lat. sanctus = sfânt + facere = a face]. Procesul acesta începe la mo-

mentul convertirii, continuă de-a lungul întregii vieți a credinciosului, și este 

adus la perfecțiune în momentul când credinciosul este glorificat în cer. 
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CAPITOLUL 16.                                          

HRISTOS, PACEA NOASTRĂ (2) 
PARTEA A DOUA: LUCRAREA DE ÎMPĂCARE 

 

În capitolul anterior am analizat sensul cuvântului „împăcare”, am privit la 

interpretarea biblică a doctrinei împăcării și am studiat două pasaje biblice care 

tratează acest subiect. În capitolul de față ne vom îndrepta către încă un pasaj care 

aduce lumină deopotrivă asupra importanței doctrinare și a celei practice a împă-

cării noastre în Hristos, și care ne oferă detalii despre lucrarea de împăcare care 

ne-a fost încredințată. Cum ar trebui ca împăcarea noastră cu Dumnezeu să afec-

teze felul în care noi trăim? Care ar trebui să fie răspunsul nostru față de darul 

împăcării lui Dumnezeu? 

1. În 2 Corinteni 5:17-20 se află un text biblic important care are de-a face cu 

doctrina împăcării și cu lucrarea de împăcare care îi este încredințată credinci-

osului. Citește textul biblic până te familiarizezi cu el, apoi scrie gândurile tale 

pe marginea următoarelor fraze. 

a) ... Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos (v. 18). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „împăcat” provine din termenul grec katallássō (vezi de-

finiția de la începutul capitolului anterior). În această frază se găsesc trei ade-

văruri esențiale. În primul rând, împăcarea credinciosului este o realitate împli-

nită. În al doilea rând, împăcarea este o lucrare a lui Dumnezeu, pe care El a 

inițiat-o și a realizat-o – omul nu are nicio putere de a produce împăcarea. În 

final, împăcarea este produsă doar prin Persoana și lucrarea lui Hristos.  
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b) Ne-a încredințat slujba împăcării (v. 18).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cei care au fost împăcați cu Dumnezeu au primit o mare respon-

sabilitate de a mărturisi Evanghelia altora, așa încât și aceia să poată fi împă-

cați. Dumnezeu a ales să îi împace pe oameni cu Sine prin predicarea Evanghe-

liei. 

c) Că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în 

socoteală păcatele (v. 19). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Iată aici o altă dovadă a dumnezeirii lui Hristos. În Hristos, Dum-

nezeu a venit pe pământ pentru a împlini împăcarea noastră. Împăcarea este 

posibilă doar pentru că Hristos a îndepărtat marele obstacol care stătea în ca-

lea păcii – nelegiuirile noastre. El a realizat acest lucru prin a muri pentru pă-

catele poporului Lui, satisfăcând cerințele dreptății lui Dumnezeu și potolind 

mânia Lui. 

d) Ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări (v. 19).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Evanghelia lui Isus Hristos este lucrarea împăcării. Cuvântul „în-

credințat” provine din termenul grec títhēmi, care are sensul de „a rândui, a 
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dedica”. Credincioșilor le-a fost încredințată o mare responsabilitate: predica-

rea Evangheliei înaintea generației lor. 

e) Noi dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos; și, ca și cum Dumnezeu ar 

îndemna prin noi (v. 20). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dumnezeu folosește oameni pentru a face ca lucrarea Sa de îm-

păcare să fie adusă la cunoștința altor oameni. Aceasta este o chemare regală. 

Cei care predică Evanghelia sunt ca niște demnitari care transmit apelul lui 

Dumnezeu făcut oamenilor. 

f) Vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu (v. 20). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „vă rugăm fierbinte” provine de la termenul grec déomai, 

care are sensul de „a atrage, a implora, a ruga insistent, a cere sau a se ruga de 

cineva”. Atunci când îi implorăm pe oameni să se împace cu Dumnezeu, noi îi 

chemăm nu doar să lase deoparte împotrivirea lor față de Dumnezeu, ci și să 

se folosească de oportunitatea ofertei lui Dumnezeu de împăcare prin Persoana 

și lucrarea lui Hristos. Dumnezeu va întinde ramura de măslin a păcii doar pen-

tru un număr anume de zile. Oferta va fi retrasă definitiv la moartea fiecărui 

om și la a doua venire a lui Hristos. Ar trebui să existe o mare urgență în felul 

în care pledăm înaintea oamenilor ca ei să vină la Hristos. Din acest motiv, apos-

tolul Pavel afirmă: „Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua 

mântuirii” (2 Corinteni 6:2). Tot astfel, autorul Epistolei către Evrei face urmă-

torul îndemn: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile” (3:15; 4:7).
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CAPITOLUL 17.                                          

HRISTOS, JERTFA 
 

Cuvântul „jertfă” [sau sacrificiu] provine din verbul latin sacerfacere [sacer = 

sacru, sfânt + facere = a face]. În limbile ebraică și greacă, termenii primari folosiți 

sunt respectiv zebah și thusía. Ambii se referă la ceva care este ucis sau omorât 

ca jertfă în locul altcuiva. Dreptatea lui Dumnezeu cere moartea păcătosului, iar 

animalul de jertfă este ucis și oferit în locul păcătosului pentru a satisface drep-

tatea lui Dumnezeu și pentru a stinge mânia Lui. 

În Vechiul Testament, orice încălcare a Legii cerea o jertfă substitutivă. Un 

animal fără defect era ucis și adus ca jertfă înaintea lui Dumnezeu în locul aceluia 

care încălcase porunca Lui. Este important să observăm că expresia „sângele boi-

lor și al țapilor” era lipsit de putere pentru a îndepărta păcatul (Evrei 10:4). Astfel 

de jertfe slujeau doar ca ilustrații ale următoarelor lucruri: (1) gravitatea păcatului 

și a pedepsei lui – „plata păcatului este moartea” (Romani 6:23); (2) nevoia unei 

jertfe substitutive pentru a satisface cerințele dreptății lui Dumnezeu; și (3) nevoia 

unei jertfe mai mari și finale făcută de Acela care are vrednicie infinită – Fiul lui 

Dumnezeu.  

1. Citește Evrei 10:1-4. Ce anume ne învață acest pasaj despre neputința jertfirii 

unui animal în a îndepărta păcatul?  

a) Conform versetului 1a, de ce era jertfa animală, cerută conform Legii Vechi-

ului Testament, incapabilă să îndepărteze păcatele poporului lui Dumnezeu? 

(1) Legea și jertfele ei erau doar o u______________ a lucrurilor bune care 

aveau să vină, nu s______________ acestora.  

OBSERVAȚII: Cuvântul „umbră” provine din termenul grec skía, care se referă 

la o umbră sau un contur. Cuvântul „înfățișarea” provine din termenul grec 

eikôn, care denotă o formă sau o imagine. Jertfele Vechiului Testament erau 

doar o formă slabă sau un contur grosier al imaginii autentice: jertfa lui Hristos.  
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b) Conform versetelor 1b-2, cum știm că jertfele animale din Vechiul Testa-

ment nu puteau șterge păcatele și să curețe poporul lui Dumnezeu? 

(1) Ele trebuiau aduse n______________________ în fiecare an (v. 1b). 

(2) Dacă ar fi îndepărtat păcatul, ar fi î_____________ să mai fie aduse (v. 2). 

OBSERVAȚII: Este ușor de identificat logica argumentației. Dacă jertfele ani-

male ar fi fost în măsură să purifice poporul lui Dumnezeu, n-ar mai fi fost ne-

cesar să fie aduse „neîncetat în fiecare an”. O singură jertfă ar fi fost suficientă. 

Pe măsură ce aceste jertfe au continuat să fie aduse în fiecare an, ele le rea-

minteau oamenilor de continuitatea păcatului și a vinovăției lor. 

c) Conform versetului 4, jertfele animale sunt cu totul incapabile să șteargă pă-

catele poporului lui Dumnezeu și să îi curețe de nelegiuire. Explică în cuvin-

tele tale sensul acestei realități în baza a ceea ce am observat din versetele 

anterioare. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Omul a păcătuit împotriva lui Dumnezeu; de aceea, el trebuie să 

moară. Animalele de jertfă nu ar fi putut satisface vreodată cerințele dreptății 

divine împotriva omului. Singura jertfă suficientă trebuia să fie Omul cu o per-

fecțiune și vrednicie infinită – Dumnezeu-Omul Isus Hristos! 

2. Evrei 10:5-10 este unul dintre pasajele cele mai importante din Scriptură care 

tratează superioritatea jertfei lui Hristos. Citește pasajul, apoi răspunde la în-

trebările de mai jos.  

a) Conform versetelor 5-6, ce a afirmat Hristos despre jertfele animale? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Hristos nu contestă faptul că Dumnezeu poruncise jertfele ani-

male în cadrul Legii lui Moise, ci El afirmă că ele erau lipsite de puterea de a 
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șterge păcatul. Scopul lor era acela de a le îndrepta oamenilor atenția către 

Hristos. 

b) Care este, potrivit versetelor 5-7, lucrul indicat de Hristos ca înlocuitorul jer-

tfelor animale ineficiente? 

(1) Ci Mi-ai p_____________ un t_______ (v. 5).  

OBSERVAȚII: Autorul Epistolei către Evrei citează aici din Psalmul 40:6 din 

Septuaginta (versiunea în limba greacă a Vechiului Testament). Când este apli-

cat la Hristos, acest lucru se referă la întruparea Sa și la întregul Lui devota-

ment în împlinirea voii lui Dumnezeu. 

(2) Vin să f_____ v_______ Ta, Dumnezeule (v. 7).  

OBSERVAȚII: Aceasta este o referință nu doar la înclinația lui Hristos de a face 

voia lui Dumnezeu, ci și la împlinirea perfectă a acesteia de către El. 

c) Care a fost, conform versetului 10, voia lui Dumnezeu și cum a fost ea împli-

nită? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Voia lui Dumnezeu a fost ca Hristos să Își dea trupul odată pentru 

totdeauna ca Purtător al păcatelor poporului Său. Jertfirea Sa perfectă este 

ceea ce îl sfințește pe poporul Lui sau îi face pe membrii acestuia să fie sfinți 

înaintea lui Dumnezeu (1 Tesaloniceni 3:13). 

d) Când a murit Hristos pentru păcatele poporului Său, ce schimbare a avut loc 

în felul în care Dumnezeu Se raportează la el, potrivit versetului 9? 

(1) El le desființează astfel pe cele d_________, ca să o pună în loc pe a 

d_______.  

OBSERVAȚII: Întruparea lui Hristos și lucrarea Lui de răscumpărare a pus capăt 

sistemului jertfelor din Vechiul Legământ, alături de preoții și ceremoniile aces-

tuia. El este Împlinirea tuturor promisiunilor și simbolurilor Vechiului Testament 

și Temelia Noului Legământ; prin El, credinciosul se apropie de Dumnezeu.   

3. Evrei 9:11-14 este un alt pasaj biblic minunat care demonstrează superiorita-

tea jertfei lui Hristos. Cum este demonstrată superioritatea preoției și a jertfei 

lui Hristos în aceste versete? 
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a) Versetul 11  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Preoții Vechiului Testament intrau în sanctuarul pământesc cu 

sângele animalelor. Hristos S-a adus ca jertfă pe crucea Calvarului și a intrat în 

însăși prezența lui Dumnezeu. 

b) Versetul 12 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: După ce Și-a vărsat sângele la Calvar, Hristos S-a înfățișat înain-

tea lui Dumnezeu în ceruri ca Reprezentant al poporului Lui. Acest verset nu ne 

spune că Hristos Și-ar fi adus sângele înaintea lui Dumnezeu în ceruri.  

c) Versetele 13-14 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dacă sângele animalelor jertfite de preoți păcătoși, într-un altar 

pământesc, făcea curățarea ceremonială și exterioară a celor necurați, atunci 

sângele lui Hristos poate să facă mult mai mult! Faptele noastre bune nu ne 

pot liniști conștiințele deranjante, care ne declară păcătoși în ciuda tuturor în-

cercărilor noastre zadarnice de a fi neprihăniți. Jertfa unică a lui Hristos poate 

să șteargă orice păcat, să curețe conștiința de toată vinovăția și să ne elibereze 

ca să Îl slujim pe Dumnezeu cu pace și bucurie.  
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4. Unul dintre cele mai importante adevăruri privitoare la jertfa lui Hristos este că 

ea a fost adusă odată pentru totdeauna și că ea acoperă toate păcatele popo-

rului lui Dumnezeu. În cartea Evrei, acest adevăr este o temă repetitivă. Scrie 

gândurile tale pe marginea fiecăruia dintre pasajele biblice de mai jos. 

a) Evrei 9:25-26  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Superioritatea jertfei lui Hristos prin comparație cu jertfele Vechi-

ului Legământ ține de faptul că jertfa Lui unică a șters păcatele poporului Său 

odată pentru totdeauna.  

b) Evrei 9:27-28 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Jertfa lui Hristos este atât de completă încât revenirea Lui după 

poporul Său va avea ca rol desăvârșirea mântuirii lor, fără a mai avea de-a face 

câtuși de puțin cu păcatele lor.  

c) Evrei 10:12  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Contrastul de aici este făcut între preot, care „face slujba în fie-

care zi” (v. 11; cu sensul de „stă în picioare zilnic”, cf. lit. NASB) și Hristos, care 

„S-a așezat”. Faptul că Hristos S-a așezat la dreapta Tatălui este dovada că 

lucrarea Lui este completă.   
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d) Evrei 10:14  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Pentru a fi într-o relație corectă cu Dumnezeu, omul trebuie să fie 

perfect, total separat de păcat și dedicat complet lui Dumnezeu. Ceea ce a fost 

imposibil pentru omul păcătos a fost posibil în Hristos. Toți cei care își pun cre-

dința în Hristos și în jertfa Lui primesc un statut perfect înaintea lui Dumnezeu, 

unul care este neschimbător și veșnic. El nu Își mai amintește de păcatele și 

faptele lor nelegiuite (v. 17). 
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CAPITOLUL 18.                                          

HRISTOS, MIELUL 
 

În strânsă legătură cu tema jertfei se află referința Scripturii la Hristos ca 

„Mielul lui Dumnezeu”. Mielul a jucat un rol important în istoria și închinarea po-

porului Israel. În cadrul sistemului jertfelor din Vechiul Testament, un miel fără 

cusur era adus ca jertfă în fiecare dimineață și seară (Exod 29:38-39). În ziua Sa-

batului, numărul jertfelor era dublu (Numeri 28:9-10). De asemenea, de Paști era 

înjunghiat un miel, Paștele fiind ceremonia religioasă care comemora eliberarea 

poporului Israel de către Dumnezeu din Egipt și din groaznica lor robie. 

Deși metafora mielului sugerează în mod cert blândețea caracterului lui Hris-

tos, nu acesta este sensul de bază. În lumina elementelor istorice, imaginea lui 

Hristos ca „Miel” ne îndreaptă în primul rând către El ca jertfă de ispășire pentru 

păcatele poporului Său. 

HRISTOS, MIELUL DE JERTFĂ 

Mielul a jucat un rol important în sistemul jertfelor din Vechiul Testament. 

Totuși, astfel de jertfe erau doar umbre și simboluri care îndreptau privirile către 

acel Miel unic care avea să ridice păcatele lumii! Mielul este Isus Hristos din Na-

zaret.   

1. În ce fel se referă Ioan Botezătorul la Isus Hristos în Ioan 1:29 și 1:36? Care 

sunt adevărurile comunicate aici? Scrie gândurile tale. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Fiind membru într-o familie preoțească, Ioan Botezătorul era mai 

mult decât familiar cu tema mielului de jertfă și a mielului de Paști. Faptul că 

desemnarea lui Ioan apare de două ori în Biblie este un lucru de o însemnătate 

deosebită (1:29, 36). Ioan Botezătorul L-a văzut pe Isus nu ca pe un eliberator 

politic sau un model de urmat, ci ca pe Mielul de jertfă rânduit de Dumnezeu 

pentru a ridica păcatele lumii. Expresia „a ridica” provine din termenul grec 

aírō, referindu-se la ideea de a ridica sau de a înlătura. Atunci când este folosit 

cu referire la Hristos, el comportă sensul că Hristos a ridicat păcatele noastre 

și le-a dat deoparte. Verbul este conjugat aici la timpul prezent continuu, indi-

când o acțiune continuă. Puterea sau eficacitatea morții lui Hristos continuă 

până la sfârșitul lumii. Cuvântul „păcat” este conjugat la singular, indicând pă-

catul ca întreg – totalitatea categoriilor de păcate. 

2. În Isaia 53:6-7 se găsește o descriere a poporului lui Dumnezeu și a lucrării lui 

Mesia pentru acesta. Cum poate fi făcută paralela între descrierea făcută de 

Isaia și cea a lui Ioan Botezătorul din Ioan 1:29? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „rătăceam” provine din termenul ebraic ta`ah, și are sen-

sul de „a greși, a se rătăci, a se clătina”. Uneori, el este folosit cu referire la 

beție. Toți oamenii au rătăcit de Dumnezeu și sunt ca niște bețivi care se clatină 

în starea lor amețită. Expresia „fiecare își vedea de drumul lui” dovedește că 

toți oamenii merg pe o cale care pare dreaptă în ochii lor, dar care sfârșește la 

moarte (Proverbe 14:12). Pentru ca noi să fim mântuiți, a fost necesar ca Hris-

tos să poarte nelegiuirea noastră și să fie dus la tăiere ca Substitutul nostru. 

Vedem aici că Ioan Botezătorul nu a fost primul profet care s-a referit la Mesia 

ca Mielul lui Dumnezeu, care avea să poarte păcatul poporului Său. 

3. În 1 Petru 1:18-20 descoperim unul dintre cele mai frumoase pasaje biblice 

cu privire la Persoana și lucrarea lui Hristos. Cum se referă Petru în acest text 

la Isus Hristos și la lucrarea Sa de mântuire pentru poporul Său? Citește pasajul 

de mai multe ori până te familiarizezi cu el, apoi scrie gândurile tale pe margi-

nea versetelor de mai jos. 

a) Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați 

din felul deșert de viețuire, pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri (v. 18). 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „răscumpărați” provine din termenul grec lutróō, având 

sensul de „a cumpăra înapoi ceva sau pe cineva din sclavie sau captivitate”. În 

acest context, credinciosul este răscumpărat din modul de viață deșert sau za-

darnic pe care l-a moștenit de la înaintașii lui. Acest lucru se poate aplica omu-

lui păgân sau evreului, întrucât nici tradițiile, nici ritualurile religioase și nici 

codurile morale ale Evreilor și ale Neamurilor deopotrivă nu au vreo putere de 

a mântui.  

b) Ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană (v. 19).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Conform învățăturii din Levitic 22:20-24, pentru jertfă era nece-

sar un miel fără cusur. Așa cum afirmă Petru, Hristos este acel Miel. Scriptura 

afirmă: „Răscumpărarea sufletului lor [al oamenilor] este așa de scumpă, că nu 

se va face niciodată” (Psalmul 49:8). Niciun preț pe care omul ar putea să îl 

plătească nu ar putea fi suficient pentru a-i răscumpăra sufletul. Doar sângele 

vărsat de Hristos pe Calvar a fost suficient, pentru că el avea o valoare infinită.  

HRISTOS, MIELUL PASCAL 

De Paștele evreiesc, era sacrificat un miel, ceremonia religioasă comemorând 

eliberarea de către Dumnezeu a poporului Israel din Egipt și din groaznicele legă-

turi ale robiei. În noaptea când Dumnezeu i-a judecat pe egipteni, fiecare familie 

din poporul Israel prin a primit porunca de a lua viața unui miel și de a stropi cu 

sângele lui pragul de sus și părțile laterale ale tocului ușii caselor lor. Când îngerul 

morții a trecut prin Egipt cu judecata lui, el avea să treacă pe lângă poporul lui 

Dumnezeu dacă vedea sângele mielului care fusese junghiat. Este greu să nu ob-

servăm felul în care mielul pascal era un simbol al lui Hristos. Omul a încălcat 

Legea lui Dumnezeu și se află sub sentința morții. Hristos a stat în locul poporului 
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Său condamnat și a murit în locul lor. Asemenea mielului pascal din Vechiul Tes-

tament, sângele Lui s-a scurs pentru eliberarea poporului Său de moarte. 

1. În Exod 12:1-24 vedem relatarea biblică a eliberării Israelului din Egipt prin 

moartea mielului pascal. Citește pasajul până te familiarizezi cu el, apoi răs-

punde la întrebările de mai jos. 

a) În ce fel este descris mielul pascal în Exod 12:5? Cum se aplică această des-

criere lui Hristos ca Mielul lui Dumnezeu? 

(1) Să fie un miel fără c________________.  

OBSERVAȚII: Acest cuvânt provine din termenul ebraic tamiym, care denotă 

ceva întreg, sănătos, nevinovat sau nepătat. Ca rezultat al păcatului, omul este 

nesănătos, vinovat și contaminat. Mielul lipsit de defecte fizice era un simbol 

al lui Hristos cel fără păcat, care avea să Se jertfească pentru păcatele poporu-

lui Său. 

b) Conform învățăturii din Exod 12:21, ce anume s-a făcut mielului pascal? 

Cum se aplică acest adevăr lui Hristos ca Mielul lui Dumnezeu?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „junghiați” provine din termenul ebraic shachat, având 

sensul înjunghierii ceremoniale. Înjunghierea mielului pascal a prefigurat 

moartea lui Hristos pentru răscumpărarea poporului Său. În Apocalipsa 5:9, oș-

tirea cerească se închină lui Hristos, spunând: „Vrednic ești Tu să iei cartea și 

să-i rupi pecețile: căci ai fost junghiat, și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu 

sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de 

orice neam”. 

c) Conform versetului 22, ce anume trebuia făcut cu sângele mielului pascal? 

Ce poruncă a primit fiecare evreu să facă după ce era aplicat sângele? Cum 

se aplică același adevăr lui Hristos ca Mielul lui Dumnezeu și răspunsului 

creștinului și relației lui cu Hristos?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



 

 CAPITOLUL 18. HRISTOS, MIELUL 
 

 

127 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În primul rând, era necesar ca evreul să creadă în Dumnezeu și să 

își pună încrederea în mijlocul mântuirii pe care El îl poruncise. Evreii aveau să 

fie scutiți de judecata iminentă prin sângele mielului pascal. În același fel, noi 

trebuie să credem în mărturia lui Dumnezeu despre Fiul Său (1 Ioan 5:9-12) – 

anume că jertfa Sa pentru păcatul nostru este singurul mijloc de răscumpărare 

și împăcare cu Dumnezeu. În al doilea rând, era necesar ca evreul să rămână în 

înăuntrul casei lui sub protecția sângelui. Astfel, evreii aveau să stea departe 

de moarte sigură. În același fel, credinciosul nu are niciun fel de mântuire în 

afara lui Hristos și a lucrării Sale ispășitoare pe Calvar. Doar în Hristos vin asu-

pra omului toate binecuvântările unei relații înnoite cu Dumnezeu. Observă 

frecvența expresiei „în Hristos”, „în El” sau „în Cel Preaiubit” în pasajul din Efe-

seni 1:3-13, unde Pavel enumeră și descrie binecuvântările mântuirii (v. 3, 4, 

6, 7, 9, 10 [de două ori], 12, 13 [de două ori]). 

d) Conform versetului 23, care a fost importanța sângelui mielului pascal? Cum 

se aplică acest adevăr jertfei lui Hristos și judecății lui Dumnezeu?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Sângele era singurul element care făcea diferența între evrei și 

egipteni, iar egiptenii au fost distruși prin mânia lui Dumnezeu în timp ce evreii 

au fost eliberați de judecata Lui. În același fel, nu caracterul sau faptele celui 

credincios sunt ceea ce îl mântuiește de judecata lui Dumnezeu, ci Hristos și 

sângele care a curs în locul celui credincios pe Calvar. 

2. În 1 Corinteni 5:7 găsim un pasaj extrem de important despre Hristos. Ce ne 

învață acesta despre El? 

a) Hristos, Paștele n__________, a fost j___________.  

OBSERVAȚII: În acest pasaj, Scriptura face o referire directă la mielul pascal ca 

simbol sau umbră a lui Isus Hristos și a lucrării Lui ispășitoare pe Calvar. Cu-

vântul „jertfit” provine din termenul grec thúō, care poate fi tradus prin „a sa-

crifica, a jertfi sau a înjunghia”. Pentru creștin, la nivel individual, și pentru Bi-
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serică în general, Hristos este Paștele „nostru”, prin al Cărui sânge suntem în-

dreptățiți și mântuiți de mânia viitoare (Romani 5:9). Este important să obser-

văm că moartea jertfitoare a lui Hristos ca Paște al nostru este de asemenea 

motivația noastră pentru a trăi o viață sfântă, neîmbibată în păcat. În decursul 

Paștelui, evreii aveau porunca de a mânca doar pâine nedospită și de a înde-

părta orice aluat – un simbol al păcatului – din casele lor (Exod 12:15). Într-o 

modalitate asemănătoare, creștinul este chemat să caute să îndepărteze păca-

tul din viața lui ca un răspuns corect față de Hristos, jertfa noastră de Paști.  
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CAPITOLUL 19.                                          

HRISTOS, ȚAPUL DE JERTFĂ 
 

ZIUA ISPĂȘIRII 

Ziua Ispășirii era cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc, întrucât în acea zi 

se făcea jertfa anuală de ispășire pentru păcatele poporului. Era singura zi din an 

în care marele preot trecea de perdeaua templului și intra în Sfânta Sfintelor, unde 

era însăși prezența lui Dumnezeu. În acea zi erau aduse diferite jertfe, dar una din-

tre ele era deosebită prin faptul că slujea drept ilustrație puternică a lucrării ispă-

șitoare a lui Hristos: alegerea a doi țapi – unu pentru a muri pe altar ca jertfă sau 

plată pentru păcat, și unul pentru a fi alungat în pustie, ducând departe păcatele 

poporului Dumnezeu. Nu este dificil să observăm felul în care atât țapul care era 

jertfit cât și cel care era alungat constituie umbre sau simboluri ale lui Hristos. O 

singură jertfă nu poate să ilustreze sau să simbolizeze pe deplin scopul dublu al 

lucrării de ispășire săvârșită de Hristos. De aceea, primul țap era înjunghiat pe al-

tar, simbolizându-L pe Hristos ca jertfă care a murit pentru a plăti datoria păcatului 

poporului Său, iar al doilea țap era alungat în pustie pentru a duce departe păca-

tele poporului, fiind de asemenea simbolul lui Hristos ca Purtător al păcatelor, care 

a îndepărtat nelegiuirile poporului Său. 

1. În Levitic 16:8, Aaron trebuia să arunce sorțul pentru cei doi țapi. Citește pa-

sajul până te familiarizezi cu el, apoi răspunde la întrebările de mai jos. 

a) Care este sensul aruncării sorțului de către Aaron? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Proverbe 16:33 afirmă: „Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice 

hotărâre vine de la Domnul”. Aruncarea sorțului făcea referire la alegerea sau 

suveranitatea Domnului într-o chestiune care trebuia decisă. Într-o modalitate 

infinit mai profundă, Isus Hristos a fost alegerea făcută de Dumnezeu chiar di-

nainte de întemeierea lumii (1 Petru 1:20). El este instrumentul ales de Dum-

nezeu pentru răscumpărare. Orice lucru care privește moartea lui Hristos pe 

Calvar s-a petrecut în perfect acord cu hotărârea lui Dumnezeu. Apostolul Pe-

tru a afirmat înaintea evreilor din Ierusalim: „pe Omul acesta, dat în mâinile 

voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-

ați răstignit și L-ați omorât prin mâna celor fărădelege” (Faptele Apostolilor 

2:23). 

b) Cum sunt descriși cei doi țapi? 

(1) Un țap este pentru D____________.  

(2) Un țap este pentru A____________. 

OBSERVAȚII: Nicio jertfă singulară nu poate ilustra pe deplin cele două aspecte 

ale lucrării ispășitoare a lui Hristos. Țapul care era ales „pentru Domnul” era 

jertfit pentru a-L simboliza pe Hristos în moartea Sa destinată plății datoriei 

păcatului pentru poporul Său. Celălalt țap, care este denumit „țapul pentru 

Azazel” (sau „țapul de alungat”), era trimis în pustie pentru a-L simboliza pe 

Hristos în acțiunea Lui de a purta păcatul poporului Său și de a-l îndepărta. 

Expresia „pentru țapul de alungat” este tradusă literal ca „țapul pentru azazel”. 

Cuvântul azazel a fost interpretat în multe feluri în istorie. Unii teologi cred că 

el este derivat din două cuvinte din limba ebraică [‘ez = țap + azal = a închide] 

și îl înțeleg ca „țapul care pleacă”. Alți teologi cred că este derivat din termenul 

din limba arabă ‘azala, cu sensul de „a alunga sau a îndepărta”. Alții cred că 

este un nume personal referindu-se la diavolul. În această ultimă perspectivă, 

se presupune că un țap este jertfit lui Dumnezeu și celălalt diavolului – o încăl-

care grosolană a tot ceea ce Scriptura ne învață despre ispășire. Nu diavolul 

trebuia să fie liniștit în ce privește mânia lui, ci Dumnezeul cel neprihănit și 

sfânt! Chiar dacă ar putea să existe ceva incertitudine cu privire la sensul exact 

al termenului, cel mai probabil acesta se referă la un țap învinovățit – țapul 

destinat pentru a fi alungat în afara taberei pentru a simboliza alungarea pă-

catelor poporului în pustie. 

ȚAPUL PENTRU DOMNUL 

Dumnezeu este drept, motiv pentru care El nu poate pur și simplu să ignore 

sau să elimine păcatul nostru fără a satisface mai întâi cerințele dreptății Sale. 

Plata păcatului este moartea. Primul țap, țapul pentru Domnul, era înjunghiat pe 
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altar, simbolizându-L astfel pe Hristos ca jertfa care El a murit pentru plata dato-

riei păcatului pentru poporul Său. 

1. Conform învățăturii din Levitic 16:9, care era scopul țapului adus ca jertfă pen-

tru Domnul? 

a) El trebuia adus ca j____________ de i_______________. Această expresie pro-

vine din termenul ebraic chattah, care se poate referi la păcatul în sine sau 

la o jertfă pentru păcat. În acest context, el face referire la o jertfă adusă lui 

Dumnezeu pentru îndepărtarea vinovăției și a pedepsei păcatului. Ea este 

un simbol clar al jertfei unice și adevărate a lui Hristos pentru păcatele lumii. 

2. Conform cu Levitic 16:15-16, ce i-a poruncit Dumnezeu marelui preot cu pri-

vire la țapul pentru Domnul? Cum simbolizează aceasta Persoana și lucrarea 

ispășitoare a lui Hristos? 

a) Să j__________________ țapul (v. 15). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul este tradus din termenul ebraic shachat, având sensul 

de „a înjunghia sau a bate”. Termenul acesta era folosit în mod obișnuit cu re-

ferire la animalele de jertfă. În Isaia 53:7, Mesia avea să fie asemenea unui miel 

care era dus la măcelărie [ebr. tevach]. În Noul Testament, Isus este Mielul care 

a fost înjunghiat (Apocalipsa 5:6, 9, 12; 13:8). 

b) Să-i ducă sângele d_____________ de perdeaua dinlăuntru (v. 15).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Marele preot trebuia să intre în Sfânta Sfintelor, unde era pre-

zența lui Dumnezeu, și să aducă jertfa de sânge pentru păcatele poporului. Au-

torul Epistolei către Evrei ne spune că, după ce Și-a vărsat sângele ca jertfă 

pentru păcat, Hristos a intrat în însăși prezența lui Dumnezeu în ceruri (Evrei 
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9:11-12). Când Hristos a murit, perdeaua templului s-a rupt în două, demon-

strând faptul că s-a deschis calea pentru iertarea deplină și pentru părtășia 

neîmpiedicată a poporului lui Dumnezeu cu Tatăl lor ceresc (Matei 27:51). 

c) Să stropească cu el [cu sângele] spre c____________ i_____________ și înaintea 

c____________ i______________ (v. 15). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „capacul ispășirii” este tradusă din termenul ebraic kap-

poret, care mai poate fi redat și ca „locul ispășirii”. Acesta era un capac de aur 

așezat la partea superioară a chivotului legământului. Pe capacul ispășirii [sau 

„scaunul îndurării”, lit. NASB] se aflau sculpturile a două făpturi angelice, de-

numite heruvimi, așezate una către cealaltă, cu aripile întinse atingându-se 

unul de altul și acoperind întregul capac. Acesta era plasat în interiorul tem-

plului, în Sfânta Sfintelor, care constituia reprezentarea pământească a însăși 

sălii tronului lui Dumnezeu (vezi Isaia 6:1-3). Dumnezeu promisese să Se întâl-

nească cu poporul Său deasupra capacului ispășirii (Numeri 7:89); și tocmai 

acesta era locul unde era stropit sângele ispășirii, unde se făcea ispășirea pă-

catului și unde era căpătată îndurarea. În Septuaginta, traducerea greacă a Ve-

chiului Testament, cuvântul kapporet este tradus prin termenul grec hi-

lastêrion, care face referire la un loc sau obiect al ispășirii. Termenul hi-

lastêrios Îi este aplicat lui Hristos în Romani 3:25: „Pe El Dumnezeu L-a rânduit 

mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-Și 

arate neprihănirea Lui”. Moartea lui Hristos a fost o ispășire prin faptul că a 

satisfăcut cerințele dreptății divine și a făcut posibil ca un Dumnezeu drept să 

manifeste îndurare față de păcătoși fără a-Și compromite dreptatea. Sângele 

țapului stropit peste capacul ispășirii în templul pământesc a fost un simbol și 

o umbră a sângelui lui Hristos care a fost vărsat pentru împăcarea poporului 

Său și pentru a le da acces în însăși prezența lui Dumnezeu în ceruri. 

d) Astfel să facă i___________________ (v. 16).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „ispășire” provine din termenul ebraic kipper sau 

kippur. Verbul kafar denotă purjarea, ispășirea sau împăcarea. Deoarece „este 

cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele” (Evrei 10:4), 

este evident că această jertfă, care era repetată an după an, era doar un simbol 

sau o umbră a jertfei făcută odată pentru totdeauna de Hristos. 

ȚAPUL ALUNGAT 

Iată că am analizat sensul „țapului pentru Domnul”, care Îl simboliza pe Hris-

tos ca plată jertfitoare a datoriei păcatelor poporului. Totuși, un singur țap nu era 

suficient pentru a ilustra natura dublă a lucrării viitoare a lui Hristos. Vom analiza 

acum „țapul alungat” care a fost trimis în pustie pentru a-L simboliza pe Hristos 

ca Acela care a îndepărtat păcatele poporului Său. 

1. Conform învățăturii din Levitic 16:21-22, ce i-a poruncit Dumnezeu marelui 

preot cu privire la acest țap, și cum Îl simbolizează aceasta pe Hristos și lucra-

rea Lui de ispășire? 

a) Aaron să-și pună amândouă mâinile pe capul țapului celui viu, și să mărturi-

sească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel și toate călcările lor de 

lege cu care au păcătuit ei; să le pună pe capul țapului… (v. 21). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Aceasta este o ilustrație puternică și frumoasă a doctrinei impu-

tării [lat. in = în sau către + putare = a socoti], în cadrul căreia Dumnezeu soco-

tește păcatul poporului Său ca și cum este plasat asupra unei victime nevino-

vate, care suferă pedeapsa în locul lor. Faptul că marele preot trebuia să-și 

pună ambele mâini peste țap și să mărturisească asupra lui toate nelegiuirile 

Israelului ilustrează transferul total al vinovăției de la oameni la acea jertfă. 

Isaia a profețit că Domnul avea să facă așa încât nelegiuirea noastră a tuturor 

să cadă asupra lui Mesia (Isaia 53:6). Noul Testament arată clar că păcatul 

nostru I-a fost imputat lui Hristos și că neprihănirea Lui a fost socotită în contul 

nostru (2 Corinteni 5:21).  
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b) Țapul acela va duce asupra lui toate fărădelegile lor într-un pământ pustiit (v. 

22).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Țapul care purta păcatul poporului lui Dumnezeu era alungat din 

prezența lui și forțat să locuiască singur în pustie. Pe Calvar, Hristos a purtat 

păcatele poporului Său și a fost abandonat de Dumnezeu în locul lor. Acesta a 

fost motivul pentru care El a strigat de pe Cruce: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul 

Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27:46). Asemenea țapului alungat care 

rătăcea în pustie și a trupurilor animalelor de jertfă care erau arse în afara por-

ții, Hristos a suferit în afara porților cetății și a fost lăsat acolo să moară, des-

părțit de Dumnezeu și de poporul lui Dumnezeu (Evrei 13:11-12). 
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CAPITOLUL 20.                                          

HRISTOS A FOST ÎNGROPAT 
 

În acest capitol vom analiza un aspect foarte important al Evangheliei, însă 

adesea trecut cu vederea, care așează scena pentru învierea lui Hristos – anume 

îngroparea Lui. 

ÎNGROPAREA LUI HRISTOS 

Scriptura afirmă în 1 Corinteni 15:3-4 că „Hristos a murit pentru păcatele 

noastre, după Scripturi; a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi”. Între 

cei doi mari stâlpi ai credinței creștine – „Hristos a murit” și „Hristos a înviat” – se 

găsește referința la îngroparea Lui, o referință aproape neobservată. Ea nu a fost 

inclusă pentru simplul scop de a face conexiunea între cele două mari evenimente, 

ci stă între ele ca o măreață validare a amândurora. Îngroparea lui Hristos este 

dovada faptului că El a murit cu adevărat, lucru care dovedește mai apoi validita-

tea învierii Lui! Din acest motiv, era important ca biserica primară să susțină îngro-

parea lui Hristos. 

1. În Isaia 53:9 descoperim o profeție care constituie dovada dramatică a faptului 

că Omul Isus era Hristosul și că până și cele mai minuțioase detalii ale vieții și 

morții Lui au fost în acord cu Scriptura. Ce afirmă această profeție despre Mesia 

care avea să vină? Cum a fost împlinită această profeție în Isus, potrivit învăță-

turii din Matei 27:57-60? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Cuvântul „pus” poate fi tradus ca „rânduit” sau „desemnat”. Era o 

practică obișnuită în acea vreme ca trupurile infractorilor crucificați să fie arun-

cați într-un șanț pentru a fi mâncați de câini și vulturi. Totuși, Dumnezeu hotă-

râse ca Fiul Său să fie îngropat cu onoare. În Ioan 19:39, vedem că pentru în-

groparea lui Hristos s-au folosit mir și aloe din abundență. Cantitatea folosită 

este extraordinar de mare și, în consecință, foarte costisitoare. 

2. Toți cei patru autori ai Evangheliei au acordat atenție narațiunii îngropării lui 

Isus (Matei 27:57-66; Marcu 15:42-47; Luca 23:50-56; Ioan 19:38-42). Ci-

tește aceste versete și identifică dovezile care susțin realitatea morții și a în-

gropării lui Hristos. 

a) El a fost îngropat de un om pe nume I________ din A____________ (Marcu 

15:42-43). Cel însărcinat cu îngroparea lui Hristos și în al cărui mormânt a 

fost pus trupul lui Hristos era un membru proeminent al Sinedriului, care Îl 

condamnase pe Hristos la moarte. Luca ne arată că el era „un om bun și 

evlavios” și că nu își dăduse consimțământul la omorârea lui Hristos (Luca 

23:50-51). Mărturia lui are o mare greutate. El nu avea nimic de câștigat în 

această lume, ci putea pierde totul prin faptul că I-a făcut o îngropare adec-

vată lui Hristos. Marele risc pe care Iosif a fost gata să-și asume s-a născut 

din dragoste pentru Hristos. 

b) N____________________ l-a însoțit pe Iosif și l-a ajutat în pregătirea pentru în-

gropare a trupului lui Isus (Ioan 19:39). Acesta era un fariseu și un lider între 

evrei (Ioan 3:1). Fariseii au plănuit împreună cu Sinedriul să-L răstignească 

pe Isus. Asemenea lui Iosif, Nicodim putea fi pedepsit de colegii lui farisei 

pentru că Îl onora pe Isus. Mărturia lui adusă la moartea lui Hristos și parti-

ciparea la îngroparea Lui sunt dovezi formidabile în favoarea realității aces-

tor evenimente. 

c) P___________ i-a dat voie lui Iosif să ia trupul lui Isus și să-l îngroape (Ioan 

19:38). Moartea lui Isus este confirmată de faptul că Ponțiu Pilat a dat per-

misiunea îngropării doar după o cercetare atentă pentru a se asigura că Isus 

era mort cu adevărat (Marcu 15:44-45). 

d) Modalitatea în care trupul lui Isus a fost pregătit pentru îngropare constituie 

de asemenea o dovadă importantă a faptului că El murise. Prezintă în câteva 

cuvinte relatarea din Ioan 19:38-40. Cum demonstrează aceasta că Hristos 

era cu adevărat mort și nu doar într-o stare de inconștiență? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dacă Hristos ar fi fost încă viu, n-ar fi descoperit Iosif și Nicodim 

acest lucru? Oricine a venit în contact cu trupul lui Hristos a fost convins de 

moartea Lui – soldații romani (Marcu 15:44-45; Ioan 19:32-34), Iosif din Ari-

mateea (Luca 23:50-53), Nicodim (Ioan 19:39), și mai multe femei care au fost 

martore ale răstignirii și îngropării (Luca 23:55-56).  

UNDE A MERS HRISTOS CÂND A MURIT? 

Subiectul existenței lui Hristos în decursul celor trei zile dintre moartea și 

învierea Lui este adesea greșit înțeles. Totuși, o cercetare îndeaproape și atentă a 

Scripturii ne descoperă o unitate a gândirii între toți autorii biblici. În intervalul 

dintre moartea și învierea Lui, duhul lui Hristos nu a rămas în mormânt, și nici nu 

s-a coborât în Iad. Potrivit propriilor cuvinte ale lui Hristos adresate tâlharului care 

s-a pocăit pe cruce, El a mers în „Rai”, locul glorios al Tatălui Său (Luca 23:43). În 

paginile care urmează, vom analiza cele mai importante pasaje biblice legate de 

acest subiect. 

Psalmul 16:10 – „Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei în-

gădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea”.  

Expresia „locuința morților” provine dintr-un termen ebraic Sheol și poate fi 

tradus ca „lumea de dedesubt”, „mormântul”, „groapa” sau „Iadul”. În context, 

psalmistul afirmă pur și simplu că Dumnezeu nu avea să permită ca trupul fizic al 

lui Mesia să treacă prin putrezire fizică, ci avea să Îl învie din morți. Aceasta este 

interpretarea lui Petru (Faptele Apostolilor 2:27-31) și a lui Pavel (Faptele Apos-

tolilor 13:34-35).  

În Faptele Apostolilor 2:27, Petru citează acest text în apărarea învierii lui 

Hristos: „nu-mi vei lăsa sufletul în Locuința morților”. Cuvântul hádēs este tradu-

cerea în limba greacă a termenului Sheol și se referă la același lucru. Sensul sim-

plu al textului este că Tatăl nu avea să permită ca trupul lui Isus să se descompună 

în ghearele morții, ci avea să Îl învie din morți. Charles Hodge scria: „În limbajul 

biblic, a se coborî în hades înseamnă doar a cobori în mormânt, a trece din lumea 

vizibilă în cea invizibilă, așa cum se petrece cu toți oamenii când mor și sunt îngro-

pați”7. 

Romani 10:7 – „Cine se va pogorî în Adânc? (Să-L scoale adică pe Hristos din 

morți)”.  

 
7 Systematic Theology, Vol. 2, p. 617 
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Pe baza interpretării făcută de Pavel („să scoale din morți”), pare că cea mai 

bună interpretare a cuvântului „adânc” este să îl înțelegem ca o referință la tărâ-

mul celor morți, nu ca și cum Hristos ar fi coborât în Iad. Matthew Henry scria: 

„Aceste lucruri arată că această coborâre a lui Hristos în adânc, sau în ábussos, nu 

a fost altceva decât trecerea Lui în starea trupească a morților”8. 

Efeseni 4:9 – „Și acest: ‚S-a suit’, ce înseamnă decât că înainte Se pogorâse în 

părțile mai de jos ale pământului?”  

Contextul sugerează că Pavel scrie despre întruparea lui Hristos, nu despre 

coborârea în Iad. Hristosul care S-a urcat la cer (înălțare) este același care a cobo-

rât pe pământ din ceruri (întrupare). În Isaia 44:23, citim următoarele cuvinte: „Bu-

curați-vă, ceruri! Căci Domnul a lucrat; răsunați de veselie, adâncimi ale pământu-

lui! Izbucniți în strigăte de bucurie, munților! Și voi, pădurilor, cu toți copacii voștri! 

Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacov, Și-a arătat slava în Israel”. Din nou, expresia 

„părțile mai de jos ale pământului” se referă pur și simplu la pământ în contrast 

cu ceruri. 

1 Petru 3:18-20 – „Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, 

Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât 

în trup, dar a fost înviat în duh, în care S-a dus să propovăduiască duhurilor din în-

chisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumne-

zeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate 

prin apă un mic număr de suflete, și anume opt”. 

Unii interpretează acest text ca și cum ar spune că Hristos ar fi coborât în Iad 

atunci când a murit, așa încât El să poată proclama victoria Sa înaintea acelora 

care locuiau acolo. Interpretarea mai consecventă este că Duhul Sfânt, care L-a 

înviat pe Hristos din morți, a fost însăși instrumentul prin care Hristos a vorbit 

generației lui Noe. Hristos le-a vorbit acelor oameni prin Duhul Sfânt, prin inter-

mediul predicării lui Noe. Ei nu au crezut cuvintele lui Hristos care le-au fost pre-

dicate de Noe și, de aceea, au murit în păcatele lor și au rămas în închisoare până 

acum, adică în Iad. 

1 Petru 4:6 – „Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor 

morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu, 

în duh”.  

Nu avem niciun motiv să interpretăm acest pasaj ca și cum ar vorbi despre o 

coborâre a lui Hristos în Iad pentru a le predica Evanghelia acelora care locuiesc 

acolo. Scriptura ne învață în mod clar că „oamenilor le este rânduit să moară o sin-

gură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9:27). Textul ar trebui interpretat ca 

 
8 Matthew Henry Commentary, Vol. 6, p. 439 
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o simplă preferință la Evanghelia care le fusese predicată anumitor indivizi care mu-

riseră deja la vremea scrierii lui Petru.  

Luca 23:43 – „Isus a răspuns: ‚Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în Rai’”.  

Dacă Hristos nu a mers în Iad, atunci unde a fost El? Pentru a răspunde la 

această întrebare, este mai bine să luăm în considerare propriile Lui cuvinte. Isus 

i-a spus tâlharului aflat pe moarte: „adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în 

Rai”. La moartea lui Hristos, Duhul Lui a trecut imediat în prezența lui Dumnezeu. 

La înviere, trupul și duhul Lui s-au reunit. Este important faptul că termenul tradus 

aici prin „Rai” este folosit doar de două alte ori în Noul Testament, și de fiecare 

dată se referă în mod clar la ceruri (2 Corinteni 12:4; Apocalipsa 2:7).  

Luca 23:46 – „Isus a strigat cu glas tare: ‚Tată, în mâinile Tale Îmi încredințez 

duhul!’ Și când a zis aceste vorbe Și-a dat duhul”. 

În această scurtă dar categorică afirmație găsim o dovadă suplimentară că, 

la momentul morții Sale, Hristos a plecat pentru a fi cu Tatăl Său. Ea este o afir-

mație categorică, nu ca și cum am spune „astăzi ai putea fi cu mine în Rai”. Mat-

thew Henry scria:  „[Hristos] Își încredințează sufletul în mâna Tatălui Său, pentru 

a fi primit în Paradis, după care s-a întors a treia zi”9. 

Ioan 20:17 – „‚Nu mă ține’, i-a zis Isus; ‚căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, 

du-te la frații Mei și spune-le că Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul 

Meu și Dumnezeul vostru’”. 

Uneori se face afirmația că Hristos nu putea să Se ducă la cer în decursul 

celor trei zile ale șederii Sale trupești în mormânt, pentru că ar fi contrazis cuvin-

tele Sale adresate în acest pasaj către Maria Magdalena. Totuși, la o cercetare mai 

atentă, este clar că nu există nicio contradicție între afirmația făcută de Hristos 

față de tâlhar (Luca 23:43) și cea făcută față de Maria Magdalena (Ioan 20:17). 

După trei zile, Hristos S-a reunit cu trupul Său fizic și a fost înviat din morți. Maria 

înțelesese greșit planul lui Dumnezeu și nu știa că Hristos avea să Se înalțe din 

nou (de data aceasta trupește) la dreapta Tatălui ca Mijlocitor al poporului Său. Ea 

se aștepta ca El să rămână pe pământ și să domnească asemenea unui Mesia pă-

mântesc. În discuția Lui cu Maria, Hristos nu neagă faptul că duhul Lui se înălțase 

la Tatăl după moartea Lui pe cruce, ci spune că El va trebui să Se ridice trupește 

la cer. Chiar dacă Maria nu conștientizase încă acest lucru, această ridicare tru-

pească la cer a fost absolut necesară în lucrarea de răscumpărare. 

 

 

 

 
9 Matthew Henry Commentary, Vol. 5, p. 830 
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CAPITOLUL 21.                                          

HRISTOS A ÎNVIAT 
 

Afirmația care urmează este folosită adesea pentru a prezenta pe scurt pli-

nătatea mesajului Evangheliei: „Hristos a murit pentru păcatele noastre”. Aceasta 

este o eroare gravă! Conform învățăturii din 1 Corinteni 15:1-4, Evanghelia lui Isus 

Hristos nu cuprinde doar faptul că El a murit pentru păcatele poporului Său, ci și 

că El a înviat din morți a treia zi. Învierea lui Hristos stă alături de moartea Lui ca 

unul dintre cei doi mari stâlpi ai creștinismului. În lipsa învierii, moartea lui Hristos 

nu ar fi deloc o veste bună.  

Cea mai mare declarație a nădejdii care a fost rostită vreodată de gura înge-

rilor sau a oamenilor muritori este aceasta: „Hristos a înviat!” Învierea Lui a consti-

tuit dovada măreață a dumnezeirii Lui, atestarea Persoanei Sale și garanția că 

Dumnezeu a acceptat moartea Lui ca plată pentru păcatele poporului Său. Există 

puține doctrine mai importante decât aceasta, și niciuna dintre ele nu este mai 

atacată de către lumea necredincioasă pe cât este învierea lui Isus Hristos. Credi-

bilitatea creștinismului și mântuirea acelora care cred atârnă de această unică 

doctrină. 

UN EVENIMENT ISTORIC 

Dicționarul Webster definește „istoricitatea” ca „atributul sau calitatea de a 

fi istoric, în special ca lucru deosebit de cele ce sunt mitologice sau legendare”. 

Relatarea întrupării Fiului lui Dumnezeu în cele patru Evanghelii (Matei, Marcu, 

Luca și Ioan) diferă substanțial de mitologie prin faptul că avem de-a face cu un 

eveniment care a avut loc în realitate în contextul istoriei omenirii. Fiul lui Dumne-

zeu a venit cu adevărat în lumea noastră la un moment specific din timp și într-un 

loc clar definit. El a fost o persoană reală, istorică, iar relatarea vieții Sale a fost 

cuprinsă în scrierile acelora care L-au cunoscut și care au fost martori ai vieții și 

învățăturii Lui. Pentru ei, învierea lui Isus Hristos nu a fost niciun mit și niciun eve-

niment spiritualizat, ci o realitate istorică. A trata învierea ca un lucru diferit de 

istoria reală înseamnă a respinge mărturia Scripturii. 
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1. În Luca 1:1-4 descoperim dovezi categorice ale faptului că autorii Evangheliilor 

erau pe deplin convinși că prezentau realități istorice bazate fie pe mărturia 

personală, fie pe investigarea atentă a mărturiei altora. Cum demonstrează 

această introducere a Evangheliei după Luca că el a crezut că relata eveni-

mente reale? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „a alcătui” (v. 1) provine din termenul grec anatássomai, 

având sensul de „a pune în ordine sau a aranja”. Luca și-a asumat rolul de a 

scrie o relatare ordonată și corectă istoric a întrupării Fiului lui Dumnezeu și a 

faptelor Lui. Expresia „le-au încredințat” (v. 2) provine din termenul grec pa-

radídōmi, având sensul de „a trimite un lucru cuiva pentru a-l păstra sau folosi, 

a dedica sau încredința un lucru unei anumite persoane”. Apostolii care au fost 

„de la început” alături de Hristos au fost credincioși în a „încredința” adevărul 

despre Persoana și lucrările Lui. Expresia „cei ce le-au văzut cu ochii lor” (v. 2) 

provine din termenul grec autóptēs, care este referă la cineva care vede cu 

propriii ochi. Termenul medical „autopsie”, care se referă la o cercetare detali-

ată, este derivat din acest cuvânt. „Martorii oculari” și „slujitorii Cuvântului” 

constituie probabil referințe la apostoli. Cuvântul „cercetări” (v. 3) provine din 

termenul grec parakolouthéō, care are sensul de „a urmări după” sau „a însoți 

oriunde merge”. Metaforic vorbind, el are sensul de identifica un lucru sau de 

a-l cerceta în profunzime. Luca urmărise atent adevărul și l-a relatat în Evan-

ghelia lui. Expresia „cercetări cu de-amănuntul” (v. 3) denotă faptul că cerce-

tarea făcută de Luca a fost deopotrivă exhaustivă și sârguincioasă. El verificase 

toate datele disponibile. Obiectivul lui era acela de a raporta adevărul istoric 

fără a-l afecta cu ceva. Expresia „în șir” (v. 3) provine din termenul grec kat-

hexês, care denotă succesiune și ordine. El nu se referă în mod necesar la o 

ordine cronologică, ci la o coordonare sistematică și logică a faptelor. Cuvântul 

„temeinicia” (v. 4) provine din termenul grec aspháleia, și se referă la fermitate, 

stabilitate sau certitudine. Luca a scris așa încât Teofil să aibă certitudinea de-

plină în legătură cu lucrurile de care fusese învățat. 

2. În cealaltă scriere a lui Luca, Faptele Apostolilor, el face o introducere asemă-

nătoare aceleia care se găsește în Evanghelia lui. Cum demonstrează Faptele 

Apostolilor 1:3 că Luca s-a considerat ca unul care relatează fapte istorice 

atunci când a scris despre înviere? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „multe dovezi” provine din termenul grec tekmêrion, 

care poate fi tradus ca „dovezi solide” sau „indicii clare”. În Noul Testament 

sunt prezentate 13 apariții ale lui Hristos după învierea Lui. Dacă Hristos ar fi 

apărut o singură dată și față de o singură persoană, îndoielile ar fi fost rezona-

bile, însă existența numeroaselor apariții și față de mulți oameni, de-a lungul 

unei perioade de 40 de zile, întărește mărturia dată de primii Lui ucenici. Ex-

presia „vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu” este 

extrem de importantă. Hristos nu doar a apărut pentru a dispărea dintr-o dată, 

ci El a stat alături de ucenici și i-a învățat ca înainte de moartea Sa. Apostolii și 

primii ucenici nu și-au bazat mărturia pe apariții asemenea fantomelor, ci pe 

părtășia reală și personală cu Hristosul înviat (vezi și Luca 24:27). 

3. În Faptele Apostolilor 10:38-42 este prezentată predica apostolului Petru îna-

intea acelora care aveau să devină primii convertiți dintre Neamuri. Citește re-

latarea biblică, urmărind explicațiile date de apostol în versetele 40-42 în spri-

jinul caracterului istoric al învierii lui Hristos. 

a) Dumnezeu L-a î_________ a t________ zi (v. 40). Aceasta a fost validarea de 

către Dumnezeu a Persoanei și lucrării lui Isus din Nazaret (Romani 1:4). 

Întreg creștinismul depinde de acest adevăr, și este motivul pentru care în-

vierea este atât de des propovăduită în Noul Testament.  

b) A îngăduit să Se a___________ (v. 40). Aparițiile lui Hristos au constituit de-

monstrații ale harului lui Dumnezeu față de poporul Lui. 

c) Nu la tot norodul, ci n_________, m_______________ a___________ mai dinainte 

de Dumnezeu (v. 41). Asemenea tuturor minunilor din timpul lucrării Sale 

pământești, aparițiile lui Hristos de după înviere s-au făcut sub călăuzirea 

suverană a lui Dumnezeu și au avut un scop clar – zidirea Bisericii Lui. Hris-

tos nu Și-a făcut apariția în fața maselor de necredincioși pentru a Se au-

tentifica. Totuși, acest lucru se va petrece la a doua venire a Sa. 

d) Nouă, care am m_________ și am b______ împreună cu El, după ce a înviat din 

morți (v. 41). Hristos nu Și-a făcut apariția ca o fantomă sau ființă eterică, 

ori ca o vedenie fugitivă, ci El a avut părtășie cu poporul Său și le-a oferit 

anumite dovezi ale învierii Lui trupești (Ioan 20:26-27; 21:9-14). 
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e) Isus ne-a poruncit să m________________________ (v. 42). Această expresie 

provine din termenul grec diamartúromai, care denotă o mărturie cu mare 

sârguință, seriozitate și chiar solemnitate. 

f) Că El a fost r______________ de Dumnezeu J________________ celor vii și al ce-

lor morți (v. 42). Învierea este dovada că Hristos este Mântuitorul (Faptele 

Apostolilor 4:12), Domnul (Faptele Apostolilor 2:36) și Judecătorul (Faptele 

Apostolilor 17:31).  

g) Cum demonstrează acest pasaj că Petru a considerat învierea lui Hristos ca 

un eveniment real din istorie? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. În 1 Corinteni 15:3-9 găsim o altă relatare conținând multe dovezi în apărarea 

validității învierii. Completează spațiile de mai jos cu cei pe care apostolul Pavel 

îi enumeră ca persoanele care L-au văzut pe Hristosul înviat. 

a) Lui C_______________ (v. 5). Aici se face referire la Petru (Ioan 1:42). Această 

apariție este relatată în Luca 24:34, având loc în ziua învierii lui Hristos. 

b) Celor d____________________ (v. 5). Deși Iuda nu mai era printre apostoli și 

numărul acestora se redusese la 11, referirea la ei se face prin expresia „cei 

doisprezece”. Această apariție a lui Hristos de după înviere este una dintre 

multele apariții ale lui Isus față de ucenicii Lui (vezi versetul 7); ea a avut loc 

în seara învierii și este relatată în Luca 24:36-43 și în Ioan 20:19-23. 

c) La peste c___________ s__________ de frați deodată (v. 6). Este posibil ca 

aceasta să fie o referire la textul din Faptele Apostolilor 1:6-11. Faptul că 

Hristos a apărut înaintea unui grup de 500 de martori (adică în același mo-

ment și în același loc) face să fie foarte improbabil ca ea să fi fost percepută 

ca o halucinație sau ca și cum acei 500 de martori să fi greșit persoana pe 

care o văzuseră. Conform Legii Vechiului Testament, „un fapt nu va putea fi 

întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori” (Deuteronom 19:15). 

Faptul că majoritatea celor 500 de martori erau încă în viață la momentul 

când Pavel scria despre acea apariție și, de aceea, puteau fi aduși încă pen-

tru a dovedi ceea ce au văzut, oferă și mai multă credibilitate argumentului 

lui Pavel. 
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d) Lui I_____________ (v. 7). Aceasta este o referință la fratele de trup al lui Isus 

(Matei 13:55). El nu a crezut pretențiile mesianice ale lui Isus (Ioan 7:5) de-

cât după înviere, când s-a alăturat apostolilor (Faptele Apostolilor 1:14) și a 

devenit unul dintre liderii proeminenți printre creștinii timpurii (Faptele 

Apostolilor 15:13). 

e) Unei s___________________ (v. 8). Acest cuvânt provine de la termenul grec 

éktrōma, referindu-se la un avort sau o pierdere de sarcină. Pavel nu fusese 

unul dintre cei 12 apostoli de la început, care umblaseră cu Hristos în timpul 

lucrării Lui pământești, ci a fost convertit mai târziu, când s-a întâlnit cu 

Hristos pe drumul către Damasc (Faptele Apostolilor 9:3-6, 17). 

f) Explică în cuvintele tale felul în care acest pasaj demonstrează că Pavel a 

considerat învierea ca un eveniment real și istoric. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Prin enumerarea cronologică a aparițiilor lui Hristos de după învi-

ere, apostolul Pavel a demonstrat că el a considerat învierea lui Hristos ca un 

eveniment real din istorie – unul validat de martori oculari. 

RELATAREA BIBLICĂ 

Înainte de a analiza mai mult învierea lui Hristos, ne va fi util să facem un 

rezumat al evenimentelor istorice așa cum ne sunt descrise în Scriptură. 

Este dimineața devreme, în a treia zi de după moartea lui Isus. Femeile vin 

timid la grădina unde fusese îngropat trupul lui Hristos. Atitudinea lor vorbește 

mai degrabă de milă decât de nădejde. Singura lor dorință este aceea de a onora 

trupul lui Isus cu o îngropare adecvată. Discuțiile dintre ele sunt limitate la ceea 

ce se va dovedi un aspect tehnic minor: „Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mor-

mântului?” (Marcu 16:2-4). Învierea este lucrul cel mai îndepărtat de gândurile lor. 

Totuși, mila se transformă în frică, frica în nădejde imposibil de potolit, iar nădej-

dea într-o bucurie negrăită și strălucită! Ele sunt întâmpinate de o piatră dată la o 

parte, de o ușă deschisă, un mormânt gol și o proclamare angelică a veștii bune: 

„Pentru ce Îl căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat” 

(Luca 24:5-8). 
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Femeile pleacă rapid de la mormânt „cu frică și cu mare cutremur” (Matei 

28:8). Ele aleargă pentru a le duce ucenicilor Lui cuvântul auzit, dar mărturia lor 

pare un basm chiar și pentru cei care ar fi trebuit să le creadă (Luca 24:11). Apoi, 

nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, Petru și Ioan aleargă la mormântul gol. După 

o scurtă și uimitoare cercetare, ei se întorc la ceilalți fără a avea un cuvânt cate-

goric: „Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învieze din morți” 

(Ioan 20:9).  

În scurta lor plecare, ei o lasă în urmă pe Maria Magdalena, plină de lacrimi, 

cea care avea să devină primul ucenic care avea să Îl vadă pe Domnul înviat. Ea 

este apoi trimisă de El să se întoarcă din nou la ucenicii necredincioși cu o altă 

confirmare a învierii Lui (Ioan 20:11-18). Acest lucru este urmat de o a doua apa-

riție, de data aceasta față de femeile care se întorceau de la mormânt (Matei 28:9-

10), apoi de o a treia, față de Cleopa și un alt ucenic, pe drumul lor către Emaus 

(Luca 24:13-32). În final, Isus Își face apariția doar înaintea lui Petru (Luca 24:34), 

apoi de două ori înaintea celor 11 apostoli – mai întâi în lipsa lui Toma (Ioan 20:19-

25), după care și cu el de față (Ioan 20:26-29) – și iarăși față de 7 ucenici la Marea 

Galileii (Ioan 21:1-14). El apare apoi înaintea fratelui Său de trup Iacov (1 Corinteni 

15:7), a cărui viață a fost atât de transformată de întâlnirea aceea, încât se alătură 

grupului apostolilor (Faptele Apostolilor 1:14) și devine un stâlp al bisericii din 

Ierusalim (Faptele Apostolilor 15:13). În final, El Își face apariția „unei stârpituri” 

(1 Corinteni 15:8), anume Saul (mai târziu Pavel) din Tars, pe drumul către Damasc 

(Faptele Apostolilor 9:3-19). Este aproape inutil să scriu despre această întâlnire 

sau despre efectul ei. Însăși omul care se jurase că va distruge creștinismul a de-

venit cel mai zelos propovăduitor și apărător al lui (Faptele Apostolilor 9:1-2; 1 

Corinteni 15:10).  

În final, avem cuvântul de încredere al Scripturii, care ne spune că, înainte de 

ridicarea Sa la cer, Domnul nostru a apărut înaintea unui mare număr de martori, 

atât la nivel individual cât și „la peste cinci sute de frați deodată” (1 Corinteni 

15:6). 
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CAPITOLUL 22.                                          

TEMELIA CREDINȚEI                                   
NOASTRE ÎN ÎNVIERE 

 

REALITATEA ÎNVIERII 

Acest capitol este cel mai scurt din acest studiu, dar este unul de o impor-

tanță majoră pentru credința noastră în Hristos și în învierea Lui. 

Vrăjmașii creștinismului gândesc întemeiat când își concentrează atacurile 

asupra învierii istorice a lui Hristos, întrucât, așa cum arată Pavel în 1 Corinteni 

15, totalitatea credinței noastre depinde de înviere! Dacă Hristos nu a înviat, atunci 

credința noastră este cu totul inutilă (v. 14, 17): aceia dintre noi care cred, sunt 

încă în păcatele lor, iar cei care au murit, au pierit pe veci (v. 17-18). Mai mult, 

implicația logică ar fi că noi, cei care predicăm învierea, suntem niște martori min-

cinoși ai lui Dumnezeu, pentru că mărturisim că El L-a înviat pe Hristos, când, în 

realitate, acest lucru nu s-ar fi petrecut (v. 15). În final, dacă Hristos nu a fost în-

viat, atunci viețile noastre sunt o risipă patetică: suferim fără motiv tot felul de 

greutăți și suntem disprețuiți ca urmare a atașamentului nostru față de un proroc 

mincinos, care nu are nicio putere să mântuiască. Așa cum scria apostolul Pavel, 

„Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem 

cei mai nenorociți dintre toți oamenii” (v. 19).  

Așa cum noi înșine recunoaștem, învierea este totul pentru credința creștină. 

Dacă Hristos n-a fost înviat, religia noastră este falsă. De aceea, am face bine să 

ne punem o întrebare foarte importantă: „Cum știm că Hristos a înviat cu adevă-

rat?” În capitolul de față și în cel care urmează, ne vom îndepărta un pic de forma-

tul manualului, analizând două instrumente foarte importante, dar fundamental 

diferite, prin care ne este făcută cunoscută realitatea învierii: ea este descoperită 

față de noi prin lucrarea de iluminare și regenerare a Duhului Sfânt, și ne este 

confirmată prin dovezile istorice care mărturisesc despre evenimentul în sine. Cel 
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dintâi instrument este absolut esențial. Celălalt constituie o confirmare categorică 

a credinței creștine și un instrument eficace pentru dialogul credinciosului cu lu-

mea. 

LUCRAREA DUHULUI SFÂNT 

Biserica Protestantă încearcă adesea să își valideze credința în înviere prin a 

îndrepta atenția către mormântul gol, către neputința vrăjmașilor lui Hristos de a 

prezenta un cadavru, către transformarea din viețile ucenicilor, și către multe alte 

dovezi istorice și legale. Totuși, chiar dacă acestea demonstrează cum credința 

creștină nu este ilogică sau contrară istoriei, ele nu ar trebui să fie considerate ca 

temelia sau fundamentul credinței creștine. Și vom demonstra acest lucru prin 

următoarele argumente. 

În primul rând, apostolii nu au folosit această modalitate de argumentare în 

predicarea lor. Ei nu s-au străduit să dovedească învierea, ci să o propovăduiască 

(Faptele Apostolilor 4:2, 33; 17:18; 24:21). Încrederea lor nu s-a bazat pe argu-

mentele lor puternice, ci pe puterea Evangheliei de a mântui! Observă ceea ce a 

scris Pavel în prima lui epistolă către biserica din Corint: 

„Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea 

pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui 

Dumnezeu... Iudeii, într-adevăr, cer minuni, și Grecii caută înțelepciune; 

dar noi Îl propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o 

pricină de poticnire, și pentru Neamuri o nebunie; dar pentru cei chemați, 

fie Iudei, fie Greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu” (1:18, 22-

24). 

„Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc 

taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am 

avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstig-

nit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin 

de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile în-

duplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, 

pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oameni-

lor, ci pe puterea lui Dumnezeu” (2:1-5). 

În al doilea rând, majoritatea copleșitoare a acelora care au fost convertiți la 

creștinism de-a lungul istoriei Bisericii, inclusiv cei mai deosebiți intelectuali din-

tre aceștia, nu au fost aduși la credință prin studiul dovezilor istorice ale învierii, ci 

prin a sta sub propovăduirea Evangheliei.  

În al treilea rând, dacă credința noastră în înviere este întemeiată pe dovezile 

ei istorice, cum putem să explicăm credința nenumăraților creștini care au trăit și 
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a murit pentru credința lor fără a avea acces la cea mai neînsemnată cunoaștere 

a unor astfel de dovezi? Cum putem să explicăm situația acelui creștin dintr-un 

trib, care abia de poate citi și este incapabil să ofere un singur argument istoric în 

favoarea învierii, și totuși poate să îndure cele mai groaznice persecuții și chiar 

martirajul, dar nu se dezice de credința pe care este incapabil să o apere cu argu-

mente logice? În lumina acestor adevăruri, trebuie să concluzionăm că, deși dove-

zile istorice în favoarea învierii sunt utile în multe feluri, acestea nu constituie 

temelia credinței noastre în înviere. 

Care este, atunci, temelia credinței noastre în învierea? Cum știe creștinul că 

Hristos a fost înviat? Răspunsul care vine din Scriptură este unul clar. Noi datorăm 

cunoștința noastră și credința neclintită în înviere lucrării de regenerare și ilumi-

nare făcută de Duhul Sfânt! Convingerea noastră privitoare la realitatea învierii lui 

Isus Hristos și validitatea credinței creștine ne sunt date supranatural în momen-

tul nașterii din nou (Ioan 3:3). Cunoaștem că Hristos a fost înviat din morți pentru 

că Duhul Sfânt ne-a iluminat mințile ca să vedem adevărul Scripturilor așa cum 

ele aduc mărturie despre Hristos (Ioan 5:39; 1 Ioan 5:6-10). Pe scurt, noi credem 

datorită faptului că Duhul regenerează inimile noastre, dându-ne credință și do-

rințe noi pentru Hristos, așa cum ne-a fost descoperit. Apostolul Pavel descrie 

această lucrare miraculoasă a Duhului Sfânt în 2 Corinteni 4:6: 

„Căci Dumnezeu, care a zis: ‚Să lumineze lumina din întuneric’, ne-a lumi-

nat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei 

lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos”. 

Cei care au fost născuți din nou nu mai pot nega învierea lui Isus Hristos, așa 

cum nu își pot nega propria existență. Aceasta a devenit o realitate incontestabilă 

pentru ei, prin hotărârea suverană a lui Dumnezeu și prin mărturia Duhului Sfânt 

(Matei 11:25). Așa cum au învățat persecutorii credinței creștine, „nu există vin-

decare pentru cei care au fost infectați de religia lui Isus”10. 

Adevărurile pe care le-am învățat slujesc deopotrivă ca un avertisment și o 

directivă pentru noi. Chiar dacă apologetica11 își are rolul ei, Împărăția cerurilor 

înaintează în primul rând prin propovăduirea Evangheliei. Oamenii nu vor veni la 

credință ca urmare a oratoriei noastre sau a argumentelor noastre logice, ci prin 

propovăduirea credincioasă a vieții, morții și învierii lui Isus Hristos. Nu trebuie să 

uităm vreodată că misiunea noastră este un efort nebunesc și că străduința noas-

tră ar fi o risipă de timp și de efort dacă Duhul lui Dumnezeu nu ar lucra spre ilu-

 
10 Se spune că aceasta este mărturia soldaților sovietici, care au căutat să îi întoarcă pe creștini de 
la credința lor în Hristosul cel viu. 
11 Apologetica este o disciplină folosită adesea pentru apărarea credinței creștine; cei care o folo-
sesc aduc argumente logice și raționale pentru a demonstra erorile din contraargumentele celor 
ce se opun creștinismului. 
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minarea minților și spre regenerarea inimilor celor ce ne aud. Din acest motiv, tre-

buie să renunțăm să ne sprijinim pe toiagul frânt ale înțelepciunii omenești (Isaia 

36:6), și să ne bazăm pe adevărul că doar Evanghelia este puterea lui Dumnezeu 

spre mântuirea tuturor celor care cred (Romani 1:16).  
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CAPITOLUL 23.                                          

DOVEZI ALE ÎNVIERII                                      
LUI HRISTOS 

 

Credința unei persoane în Hristos nu este dependentă de abilitatea acesteia 

de a reproduce din memorie dovezi istorice legate de învierea lui Hristos. Ea nu 

ține de abilitatea credinciosului de a-i apăra validitatea prin folosirea apologeticii 

sau a logicii clasice.12 Cu toate acestea, este important să recunoaștem și să afir-

măm adevărul care ne arată cum credința creștină nu este contrară istoriei sau 

celei mai înalte forme de utilizare a rațiunii. Creștinismul autentic nu găsește nicio 

virtute în a căuta să transforme un mit într-o narațiune utilă pentru a promova 

vreun bine moral în această lume. Dimpotrivă, credința creștină și crezul în învierea 

lui Isus Hristos sunt întemeiate pe evenimente reale din istorie, evenimente care 

pot fi dovedite din abundență prin aceleași categorii de dovezi care sunt folosite 

de „istoricul secular”. 

Cei care resping pretențiile creștinismului afirmând că ele nu sunt istorice, ci 

mitologice, fac acest lucru din cauza unor presupoziții alimentate de prejudecăți, 

atitudine care nu le permite să lase ca dovezile să vorbească în sprijinul adevărului, 

iar acești oameni procedează în felul acesta, așa cum afirmă Robert Reymond, pe 

baza unor „argumente critice și filosofice foarte îndoielnice, cu care se simt pur și 

simplu mai confortabil din punct de vedere psihologic și religios”13. Logica lor este 

periculoasă: ei au decis dinainte de a cerceta lucrurile și dovezile că Învierea este 

un lucru imposibil, motiv pentru care orice dovadă în favoarea legitimității acestui 

eveniment trebuie să fie una greșită, ci orice pretenție a credibilității ei trebuie să 

fie deducția unui nebun sau invenția unui șarlatan.  

Împotrivirea oamenilor păcătoși față de Evanghelie este un alt motiv de a 

susține că, în lipsa harului lui Dumnezeu și a lucrării regeneratoare a Duhului Sfânt, 

 
12 Îi datorez aceste gânduri păstorului Charles Leiter. 
13 A New Systematic Theology of the Christian Faith, p. 581. 
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niciun om nu va accepta pretențiile lui Hristos. Omul va ignora pretențiile pe care 

El le face, le va distorsiona pe acelea pe care nu le poate ignora, și se va împotrivi 

acelora pe care nu le poate distorsiona. Cu alte cuvinte, el va cheltui mai multă 

energie respingând adevărul decât ar fi putut să cheltuiască prin simpla supunere 

față de adevăr. 

Deși nu face obiectul acestui manual să ia în considerare toate dovezile care 

susțin învierea lui Hristos, în acest capitol vom explora câteva dintre dovezile lo-

gice care sunt de cea mai mare utilitate atât pentru credința creștinului cât și pen-

tru cercetările celui care Îl caută pe Dumnezeu. 

UN EVENIMENT PROFEȚIT 

Moartea și învierea lui Isus Hristos nu au fost evenimente neprofețite care L-

au surprins pe neașteptate, ci ambele au fost clar prevestite ca o împlinire nece-

sară a voii lui Dumnezeu. Acest lucru este evident din cuvintele lui Isus din Luca 

24:25-26, pe care le-a adresat ucenicilor Săi îndoielnici după învierea Lui:  

„O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce 

au spus prorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, și să intre 

în slava Sa?”  

Învierea lui Mesia a fost clar revelată în profețiile Vechiului Testament scrise 

cu sute de ani înainte de întruparea Lui. David a prezis că Dumnezeu nu Îl va aban-

dona pe Mesia în mormânt, și că nu va permite ca trupul Lui să vadă putrezirea 

(Psalmul 16:8-11). Profetul Isaia a privit înainte și a văzut că Dumnezeu avea să Îl 

răsplătească din belșug pe Mesia, după ce Acesta avea să sufere până la moarte 

pentru păcatele poporului Său (Isaia 53:12). Hristos însuși prezis moartea și învi-

erea Lui cu mult timp înainte de răstignire. Când evreii necredincioși I-au cerut un 

semn sau o dovadă a autorității Sale de a curăța templul, El a afirmat: „Stricați 

Templul acesta, și în trei zile îl voi ridica” (Ioan 2:19). Când cărturarii și fariseii I-

au cerut o altă dovadă a pretențiilor Sale mesianice, mustrarea pe care El le-a 

adus-o a fost însoțită de promisiunea învierii Sale viitoare: 

„Un neam viclean și preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, 

decât semnul prorocului Iona. Căci, după cum Iona a stat trei zile și trei 

nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta trei zile și trei nopți 

în inima pământului” (Matei 12:39-40). 

Aceste profeții arată că ucenicii lui Hristos nu au inventat învierea ca pe o 

încercare disperată de a ține visul mesianic în viață. Hristos a afirmat atât de clar 

și atât de des învierea Lui (Matei 16:21), încât până și vrăjmașii Lui știau de pro-

fețiile Lui că va învia: 
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„A doua zi care vine după ziua Pregătirii, preoții cei mai de seamă și Fari-

seii, s-au dus împreună la Pilat, și i-au zis: ‚Doamne, ne-am adus aminte că 

înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: ,După trei zile voi învia’’”. 

(Matei 27:62-63) 

MORMÂNTUL GOL 

Având în vedere toată atenția acordată trupului lui Isus după moartea Sa, nu 

doar de către ucenicii Lui, ci și de către vrăjmașii Lui, un mormânt gol și absența 

unui cadavru constituie dovezi puternice ale unei învieri. Încă din prima zi, tot ceea 

ce era necesar pentru a distruge creștinismul era o prezentare a trupului mort al 

omului Isus. Liderii evrei care I-au cerut moartea și autoritățile romane care L-au 

răstignit cunoșteau locul precis al mormântului și au avut oportunități bogate de 

a-I exhuma trupul. Dacă mormântul nu era gol, atunci printr-o singură mișcare cu-

rajoasă puteau dovedi înaintea întregii lumi că mesajul de Paști fusese o minciună 

și că apostolii erau niște propovăduitori nebuni ai unui mit. Creștinismul ar fi murit 

încă din pruncia lui. De ce n-a fost nimeni capabil să prezinte trupul mort al lui 

Isus?  

Scepticii au inventat trei teorii ca răspuns la această întrebare, toate la fel de 

absurde. În primul rând, avem de-a face cu ideea denumită adeseori „teoria pierde-

rii cunoștinței”, care presupune că Isus nu ar fi murit pe acea cruce, ci mai degrabă 

că doar Și-ar fi pierdut cunoștința și ar fi fost diagnosticat incorect. Mai târziu, 

când a fost pus în mormântul acela rece, El Și-ar fi recăpătat cunoștința și a scă-

pat. Argumentele împotriva unei astfel de teorii sunt întemeiate pe natura răstig-

nirii – El a fost străpuns de un soldat roman în coastă cu o suliță, și declarat mort 

după o cercetare atentă de către experți (Ioan 19:31-34). Chiar dacă ar fi supravi-

ețuit acestei torturi, cu greu s-ar fi aflat într-o stare care să Îi permită să deplaseze 

piatra grea care bloca intrarea în mormânt. Mai mult, pare foarte improbabil ca o 

astfel de persoană să fie în măsură să scape neobservată într-o regiune necunos-

cută a Palestinei și să își trăiască tot restul vieții ca anonim. 

Cea de-a doua teorie spune că ucenicii I-au furat trupul și l-au îngropat într-

o locație necunoscută. Argumentele împotriva unei astfel de teorii provin din două 

surse. Prima este reputația cruzimii gărzilor romane, a căror eficacitate și caracter 

era legendară. Cea de-a doua ține de relatarea Noului Testament legată de frica 

experimentată de ucenici în decursul și după moartea lui Hristos. Scriptura ne 

spune că, imediat după moartea lui Hristos, marii preoți și farisei i-au cerut lui Pilat 

să păzească mormântul printr-o gardă de soldați romani antrenați, cu scopul de a 

preveni ca ucenicii să Îi fure trupul și să se perpetueze astfel mitul că Hristos ar fi 

înviat (Matei 27:64). Este foarte improbabil ca o mână de ucenici fricoși să fi învins 

o întreaga gardă de pază a soldaților romani cu scopul de a fura trupul lui Isus. 

Ucenicii erau deja cunoscuți pentru lipsa curajului prin faptul că L-au părăsit pe 
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Hristos în decursul răstignirii (Marcu 14:27; Matei 26:56), iar liderul ucenicilor, 

Simon Petru, nici măcar n-a putut să spună adevărul când o fetiță l-a identificat 

ca unul dintre ucenicii lui Hristos (Luca 22:55-62). De asemenea, este la fel de 

improbabil ca o întreagă gardă romană să adoarmă în timpul serviciului, așa cum 

au sugerat marii preoți (Matei 28:11-15). În fapt, este necesară mai multă naivi-

tate ca să crezi această teorie decât ca să accepți învierea! 

Cea de-a treia teorie susține că ucenicii pur și simplu ar fi vizitat un mormânt 

greșit. Și acest lucru este foarte improbabil, în lumina faptului că mormântul îi apar-

ținea lui Iosif din Arimateea, un membru al Sinedriului (Matei 27:57-61; Marcu 

15:42-47; Luca 23:50-56). El și Nicodim, un bărbat dintre farisei și un lider al iu-

deilor (Ioan 3:1), fuseseră cei care pregătiseră trupul lui Isus pentru îngropare și îl 

puseseră în mormânt (Ioan 19:38-42). Mai mult, Scriptura ne spune că femeile care 

Îl urmaseră pe Isus din Galileea cunoșteau precis locul unde era mormântul (Matei 

27:61, Marcu 15:47; Luca 23:55). Dacă ucenicii se duseseră la mormântul greșit, 

cu siguranță că atât prietenii cât și vrăjmașii lor le-ar fi corectat greșeala prin a-i 

duce la mormântul corect, prin a dezveli trupul și prin a le arăta rămășițele trupești 

ale lui Isus.14 Din nou, această teorie se alătură celorlalte în absurditatea ei. 

MARTORII CREDIBILI 

Pentru ca un eveniment să fie confirmat ca istoric sau real, sunt necesare trei 

condiții: (1) trebuie să existe martori oculari; (2) acești martori oculari trebuie să 

fie suficienți ca număr; și (3) ei trebuie să demonstreze integritate sau să fie vred-

nici de crezare.15 Este important că toate aceste cerințe sunt satisfăcute în măr-

turia Scripturilor legată de învierea lui Isus Hristos. 

În primul rând, mărturia Scripturii este întemeiată pe relatările martirilor ocu-

lari ai lucrării, învierii și înălțării lui Hristos. Orice autor al Noului Testament stă 

alături de apostolul Petru când a afirmat în 2 Peter 1:16:  

„În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus 

Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii 

care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui”. 

Importanța martorilor oculari sau a mărturiei de primă mână este recunos-

cută clar de către autorii Noului Testament. Pentru a se alătura celor 11 apostoli, 

Matia trebuia să fie un martor ocular al vieții și lucrării lui Hristos – începând de la 

botezul lui Ioan, și continuând până la înviere, ba chiar până în ziua când Hristos 

S-a înălțat la cer (Faptele Apostolilor 1:21-26). Atunci când a scris Evanghelia sa, 

 
14 Robert Reymond, A New Systematic Theology of the Christian Faith, p. 566. 
15 Henry Thiessen, Lectures in Systematic Theology, p. 246. 
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Luca s-a străduit din plin să accentueze faptul că el compilase „o istorisire amă-

nunțită despre lucrurile” pe care „ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor 

de la început” (Luca 1:1-4). Apostolul Ioan își începe prima epistolă (v. 1-4) prin a 

afirma categoric și cu putere relația personală cu Hristos Fiul de care se bucurau 

toți apostolii – o relație care a constituit de asemenea temelia doctrinei și a pro-

povăduirii lor în fața altora: 

„Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit 

și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieții, - pentru că 

viața a fost arătată, și noi am văzut-o, și mărturisim despre ea, și vă vestim 

viața veșnică, viață care era la Tatăl, și care ne-a fost arătată; - deci, ce am 

văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. 

Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Și vă scriem 

aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină”. 

Oricărui om care analizează aceste lucruri fără prejudecăți ar trebui să îi fie 

clar că apostolii au avut deopotrivă o cunoaștere personală, de primă mână, a vieții, 

morții și învierii lui Hristos și că au recunoscut importanța afirmării ca atare a na-

turii cunoașterii lor. Ei doreau ca lumea să cunoască faptul că ei nu au fost amăgiți 

de informații primite de la alții, ci ei Îi atinseseră mâinile, picioarele și coapsa lui 

Hristos cel înviat (Luca 24:39; Ioan 20:27). Ei avuseseră părtășie cu El (Luca 

24:13-32, 36-43; Ioan 21:12-14) și fuseseră învățați de El (Luca 24:44-49). În 

final, ei s-au închinat lui Hristos atunci când El S-a înălțat la cer dinaintea ochilor 

lor (Luca 24:50-53). 

În al doilea rând, pentru ca un eveniment să fie confirmat ca istoric sau real, 

trebuie să fi existat un număr suficient de martori oculari. Exprimat în termeni 

simpli, cu cât există mai mulți martori oculari, cu atât mai credibil este acel eveni-

ment. Același principiu se găsește în Legea Vechiului Testament și în poruncile 

Noului Testament date Bisericii – un eveniment trebuie să fie confirmat doar pe 

mărturia a cel puțin doi sau trei martori (Deuteronom 17:6; 19:15; Matei 18:16). 

Și această cerință a fost satisfăcută în cazul învierii lui Hristos. Scriptura re-

latează că au existat sute de martori credibili care L-au întâlnit pe Hristosul înviat 

într-o mulțime de situații și circumstanțe. În Duminica învierii, El Și-a făcut apariția 

înaintea Mariei Magdalena în grădină (Ioan 20:11-18), apoi din nou înaintea unui 

mic grup de femei care se întorceau de la mormânt (Matei 28:9-10). În aceeași zi, 

El S-a alăturat lui Cleopa și unui alt ucenic pe drumul acestora către Emaus (Marcu 

16:12-13; Luca 24:13-32). La sfârșitul acelei zile, Hristos S-a descoperit și lui 

Petru (Luca 24:34) ca și în fața a 10 ucenici în odaia de sus (Luca 24:36-43; Ioan 

20:19-25). În duminica următoare, El S-a arătat tuturor celor 11 apostoli și a avut 

faimoasa discuție cu Toma necredinciosul (Marcu 16:14; Ioan 20:26-29; 1 Corin-
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teni 15:5). După aceasta, El S-a înfățișat în fața a peste 500 de martori într-o anu-

mită circumstanță (1 Corinteni 15:6) și față de fratele Lui trupesc, Iacov (1 Corin-

teni 15:7). Într-o circumstanță despre care nu ni se dau prea multe detalii, El a 

venit din nou la Petru, Ioan și 5 alți ucenici pe când ei pescuiau pe Marea Tiberiadei 

(Ioan 21:1-14). În final, El S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor, în prezența 

ucenicilor Lui (Luca 24:50-53; Faptele Apostolilor 1:9-11). 

În lumina mărturiei Scripturii, este imposibil ca cineva să discrediteze relata-

rea învierii lui Hristos pe baza ideii false că i-ar lipsi un număr suficient de martori 

oculari. În legătură cu acest adevăr, marele predicator englez Charles Spurgeon 

mărturisea cu hotărâre următoarele:  

„Nu te uimește faptul că multe evenimente de cea mai mare importanță rela-

tate în istorie, pe care oamenii obișnuiți le cred, nu au putut fi mărturisite de un 

număr de zece ori mai mic decât al celor care au fost martori ai învierii lui Hris-

tos? Semnarea faimoaselor tratate dintre popoare, nașterea prinților, remarcile 

miniștrilor, proiectele conspiraționiștilor și faptele asasinilor – toate acestea au 

constituit puncte de turnură în istorie și nimeni nu le pune sub semnul întrebării 

ca realități, deși puțini ar fi cei care ar putea să se înfățișeze pentru a da măr-

turie în apărarea lor… Dacă acest fapt, adică învierea, ar fi negat, am pune capăt 

validității oricărei mărturii, și ar trebui să spunem intenționat ceea ce David a 

spus în grabă: ‚toți oamenii sunt mincinoși’, iar din acea zi înainte, orice om tre-

buie să devină atât de sceptic cu privire la aproapele lui, încât nu va mai crede 

niciodată decât lucrurile la care a fost el însuși martor. Următorul pas ar fi să 

se îndoiască de propriile simțuri, și nu mă aventurez să prezic până la ce nebu-

nie ar putea să gonească oamenii în felul acesta”16. 

În final, pentru ca un eveniment să fie confirmat ca istoric sau real, martorii 

oculari trebuie să își demonstreze integritatea. Cu alte cuvinte, ei trebuie să se 

dovedească vrednici de crezare. Nu este niciun secret că, de-a lungul istoriei creș-

tinismului, nenumărați sceptici s-au străduit din greu să îi discrediteze pe martorii 

Noului Testament. Totuși, ei n-au fost niciodată în măsură să dezaprobe sincerita-

tea lor sau să îi descalifice din punct vedere etic sau moral. Din acest motiv, scep-

ticii au fost forțați să își concentreze atacurile pe posibilitatea auto-amăgirii sau a 

isteriei în masă. 

S-a susținut că ucenicii și mulți dintre iudeii din primul secol erau predispuși 

să creadă în înviere. De aceea, ei pur și simplu au văzut ceea ce doreau să vadă. 

Cei ce propun această perspectivă se folosesc de următoarea modalitate de gân-

dire. În primul rând, poporul evreu gemea sub opresiunea insuportabilă a Imperiu-

lui Roman. Din acest motiv, evreii din vremea lui Isus tânjeau după venirea lui Me-

sia și au putut să fie ușor amăgiți. Mulți dintre evrei deja îi urmau pe mai mulți 

falși mesia care se ridicaseră din popor (Faptele Apostolilor 5:36-37), dovedind că 

 
16 The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Vol. 8, p. 218-219. 
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erau predispuși să creadă aproape orice. În al doilea rând, Isus a făcut multe pre-

ziceri legate de învierea Lui viitoare. Atunci când a fost combinate cu dragostea 

mare a ucenicilor pentru Învățătorul lor preaiubit, astfel de profeții au constituit 

terenul perfect pentru mugurii amăgirii de sine și ai isteriei de masă. 

În fața acestor teorii populare stau mai multe adevăruri. În primul rând, ma-

joritatea covârșitoare a poporului evreu L-a respins pe Isus din Nazaret ca fiind 

Mesia. Lucrarea Lui pământească și moartea Sa au fost o piatră de poticnire pentru 

ei (1 Corinteni 1:23). A adăuga învierea la mesajul deja scandalos al crucii n-ar fi 

făcut niciun fel ca pretențiile lui Isus de a fi Mesia să fie mai convingătoare pentru 

acești evrei. Mai mult, această teorie nu ia în considerare faptul că, în decursul a 

câteva zeci de ani, majoritatea vastă a credincioșilor erau dintre Neamuri, oameni 

care nu aveau nicio predispoziție de a crede vreun lucru în legătură cu Evanghelia. 

Lewis și Demarest scriu în legătură cu acest argument: 

„Evenimentul s-a petrecut în total contrast cu ceea ce ei, adică evreii, se aștep-

tau din punct de vedere teologic și a fost într-un conflict adevărat cu peisajul 

lumii seculare din acea vreme. Pentru evrei, învierea fost o piatră de poticnire, 

iar pentru greci un nonsens, din cauza dovezii care cerea o revoluție copernici-

ană în teologia și cosmologia lor”17. 

În al doilea rând, Evreii și Neamurile nu erau singurii care nu erau predispuși 

să creadă în înviere. Același lucru poate fi spus fără rezerve despre ucenici. Maria 

Magdalena a fost prima care L-a văzut pe Hristos după înviere. Totuși, când s-a 

văzut mai întâi în fața mormântului gol, ea a crezut inițial că cineva Îi furase trupul 

Domnului și că l-ar fi dus într-un loc necunoscut (Ioan 20:2, 13, 15). Chiar și după 

ce au început să apară veștile despre învierea lui Hristos, ucenicii tot nu au crezut. 

Luca relatează că vestea învierii lui Hristos „li se părea apostolilor basm” (Luca 

24:10-11), iar Marcu scrie că ei „n-au crezut-o” (Marcu 16:11). În cadrul primelor 

lor întâlniri cu Hristosul înviat, ucenicii au crezut mai întâi că El este un grădinar 

(Ioan 20:15), o nălucă (Luca 24:37), sau un simplu călător pe drumul către Emaus 

(Luca 24:13-16). Aceste reprezentări greșite mai degrabă comice au fost rezol-

vate prin ulterioarele apariții ale lui Hristos și prin explicarea atentă de către El a 

Legii și a profeților (Luca 24:25-27, 44-46). Pentru ca îndoielile lui Toma să poată 

fi înlăturate, el a considerat că este necesar să vadă urmele cuielor în mâinile lui 

Hristos și să-și pună degetul peste rănile Lui, să atingă coapsa Sa cu mâna lui (Ioan 

20:24-29)! Hristos chiar „i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor” 

(Marcu 16:14), mustrându-i atunci când le-a spus „O, nepricepuților și zăbavnici 

 
17 Integrative Theology, Vol. 2, p. 466. Nicolaus Copernicus (1473-1543) a fost primul care a su-
gerat o cosmologie heliocentrică – un model al sistemului solar în cadrul căruia soarele a înlocuit 
pământul în centrul sistemului. Teoria lui a constituit o îndepărtare radicală de teoriile clasice de 
până atunci și a devenit o piatră de hotar în istoria științei modernă, moment cunoscut ca Revoluția 
Coperniciană. Astfel, orice teorie care este considerată la fel de radicală este denumită „copernici-
ană” sau ca o „revoluție coperniciană”. 
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cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii” (Luca 24:25). Aceste 

realități nu susțin în niciun fel ipoteza că ucenicii ar fi fost predispuși să creadă 

învierea! 

În ultimul rând, o amăgire sau halucinație anume este, în mod obișnuit, limi-

tată la un singur individ. A crede că sute de oameni care au pretins că au fost 

martori oculari ai lui Hristos cel înviat au fost toți părtași aceleiași halucinații este 

extrem de improbabil. Mai mult, isteriile în masă necesită în general intervenția 

unei instituții politice sau religioase puternice, care influențează masele. Totuși, în 

cazul învierii lui Hristos și a Evangheliei, instituțiile care erau la putere în acea 

vreme și-au dat mâna în opoziție față de mesaj și au făcut tot ce le-a stat în putință 

pentru a-l discredita. În marea lor parte, propovăduitorii Evangheliei au fost oa-

meni needucați și neșcoliți (Faptele Apostolilor 4:13), fără a avea vreo putere po-

litică, religioasă sau economică prin care să își susțină cauza. 

O MINCIUNĂ LIPSITĂ DE MOTIVAȚIE 

Un argument adesea trecut cu vederea, dar extrem de convingător, în favoa-

rea realității istorice a învierii ține de dedicarea pe viață a apostolilor față de Evan-

ghelie, indiferent de suferința sau pierderile pe care le-au avut de suportat. Dacă 

Hristos nu înviase iar ucenicii pur și simplu inventaseră povestea, atunci ar trebui 

să fim în măsură să descoperim un motiv care să țină de amăgirea lor. Ce au sperat 

ei să obțină prin răspândi minciuna? Este un fapt istoric că apostolii și marea ma-

joritate a ucenicilor timpurii au murit săraci, defăimați, persecutați și urâți de toți. 

Așa cum spunea apostolul Pavel, „până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii 

acesteia, ca lepădătura tuturor” (1 Corinteni 4:13), și „dacă numai pentru viața 

aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre 

toți oamenii” (1 Corinteni 15:19).  

Dacă acești oameni inventaseră povestea învierii din motive obișnuite pentru 

care oamenii creează minciuni și le răspândesc – bogăție, faimă și putere – atunci 

ei ar fi trebuit să renunțe la această poveste odată ce vedeau că nu își atingeau 

obiectivul dorit prin intermediul ei. Cu toate acestea, istoria dovedește că majori-

tatea dintre ei au ales persecuția groaznică și chiar martirajul în fața renunțării la 

credința lor în Evanghelie sau în învierea lui Hristos, lucrul pe care aceasta se în-

temeia. Singura explicație a acestei tenacități și persistențe în fața suferinței și a 

morții este că relatarea învierii este adevărată – o realitate istorică – și că apostolii 

și ceilalți creștini transmiteau pur și simplu ceea ce văzuseră cu ochii lor. Așa cum 

scria apostolul Ioan, „ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă” (1 Ioan 1:3).  

Un alt factor important de luat în considerare în această ecuație este folosirea 

femeilor ca martori. În vremea și societatea Noului Testament, femeile nu erau 
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considerate martori legitimi în procese legale. Totuși, în toate cele patru Evanghe-

lii, femeile au un rol proeminent ca martori de primă mână ai învierii lui Isus Hristos 

(Matei 28:1-10; Marcu 16:1-8; Luca 24:1-12; Ioan 20:1-18). Maria Magdalena a 

fost prima persoană care L-a văzut pe Domnul după înviere, și ea a fost de aseme-

nea prima persoană care a adus mărturia învierii Lui înaintea altora. În fapt, ea este 

ilustrată ca un fel de eroină prin faptul că a crezut și a ascultat, prin contrast cu 

necredința apostolilor (Marcu 16:9-11; Ioan 20:11-18). Femeile care o însoțiseră 

pe Maria Magdalena la mormânt în dimineața de duminică au fost următoarele 

care L-au văzut pe Domnul, și au fost primele care au primit trimiterea de la El să 

ducă vestea altora (Matei 28:8-10). Dacă autorii Noului Testament ar fi încercat 

să amăgească masele, n-ar fi folosit femeile ca martori de primă mână, ci mai de-

grabă ar fi ales bărbați, care ar fi fost mult mai credibili în ochii altora. 

TRANSFORMAREA UCENICILOR 

Una dintre cele mai mari piedici pe care scepticul trebuie să le depășească în 

respingerea de către el a învierii lui Isus Hristos ține de transformarea evidentă a 

ucenicilor. Dacă învierea nu este o realitate istorică – sau mai mult, dacă este o 

minciună – atunci transformarea aparent miraculoasă care s-a petrecut în carac-

terul și faptele apostolilor și a celorlalți martori oculari este inexplicabilă.  

Înaintea învierii, ucenici erau timizi, fricoși și conduși de instinctul de conser-

vare. În decursul arestului lui Isus, ei L-au abandonat (Matei 26:56); în timpul ju-

decății Lui, ei s-au dezis de El (Matei 26:69-75); vreme de trei zile după moartea 

Lui, s-au ascuns fiind cuprinși de necredință (Marcu 16:14; Ioan 20:19) și de dis-

perare (Luca 24:17). Femeile dintre ei au manifestat mult mai multă tărie morală 

și nădejde decât bărbații care fuseseră trimiși personal de către Hristos să fie 

apostolii Lui! Femeile au fost cele care s-au dus la mormânt în dimineața zilei de 

duminică, în timp ce bărbații au rămas cu lașitate în odaia de sus. Femeile au fost 

cele care au crezut mai întâi și au proclamat învierea, în timp ce bărbații erau re-

duși la tăcere de îndoială. 

Totuși, după înviere, aceiași bărbați au fost transformați în niște apărători cu-

rajoși și zeloși ai credinței. Aflăm din cartea Faptelor Apostolilor că ei au stat îm-

potriva acestei lumi și au „răscolit-o” prin mesajul Evangheliei și al învierii lui Isus 

Hristos (Faptele Apostolilor 17:6). Când cele mai puternice instituții religioase și 

politice ale Evreilor sau ale Neamurilor „le-au poruncit să nu mai vorbească cu nici 

un chip, nici să îi mai învețe pe oameni în Numele lui Isus” (Faptele Apostolilor 

4:18), ei au sfidat autoritatea acestora cu o dedicare neclintită față de Persoana 

și mesajul lui Hristos. Acest lucru este dovedit prin afirmațiile lui Petru și Ioan în 

fața Sinedriului, în Faptele Apostolilor 4:19-20: 
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„Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm 

mai mult de voi decât de Dumnezeu; căci noi nu putem să nu vorbim des-

pre ce am văzut și am auzit”. 

Deși au fost avertizați, bătuți, întemnițați și martirizați, ucenicii lui Hristos au 

refuzat să se dezică sau să înceteze propovăduirea a ceea ce ei au „văzut și auzit” 

(1 Ioan 1:1, 3). Într-o singură generație, acești bărbați și aceste femei, încurajați 

de adevărul învierii lui Isus, au răspândit Evanghelia în întreaga lume (Coloseni 

1:5-6). Ei nu aveau niciun fel de putere religioasă, politică sau economică, nu 

aveau titluri academice, însă au schimbat lumea într-un fel în care nicio mașinărie 

militară sau politică nu a reușit să o facă. Dacă Hristos nu înviase, cum poate fi 

explicat acest lucru? Cum ar putea fi înțeles succesul misiunii lor? R.A. Torrey 

scria: 

„Ceva tulburător trebuie să se fi petrecut pentru a susține o transformare 

morală atât de radicală și de răsunătoare ca aceasta. Nimic nu o va putea 

explica decât realitatea învierii, a faptului că ei Îl văzuseră pe Domnul 

înviat”18. 

CONVERTIREA VRĂJMAȘILOR 

Transformarea radicală a ucenicilor lui Isus Hristos după învierea Lui nu este 

singura problemă a scepticilor. Ei trebuie să explice de asemenea convertirea ul-

terioară a acelora care s-au împotrivit lui Isus și au persecutat mișcarea celor care 

L-au urmat. Fără înviere, cum ar putea creștinismul să fi avut un impact atât de 

mare asupra celor mai timpurii și mai agresivi dintre oponenții lui – în special asu-

pra fraților de trup ai lui Isus și a infamului Saul din Tars? 

Scriptura afirmă clar că, în decursul vieții și lucrării pământești a lui Isus, nici 

Iacov și nici Iuda (frații de trup ai lui Isus), nu au crezut în El, ci au fost deschis 

împotrivitori față de Persoana și lucrarea Lui (Ioan 7:3-5). În fapt, familia pămân-

tească a lui Isus a călătorit cândva de la Nazaret până la Capernaum pentru a-L 

lua acasă, întrucât ei credeau că „Și-a ieșit din minți” (Marcu 3:21). Totuși, după 

învierea Lui, ambii frați ai Săi au fost radical convertiți și au devenit lideri în bise-

rica primară.19 Devotamentul lor față de Hristos și supunerea față de domnia Lui 

s-a văzut în introducerea epistolelor lor, unde se referă la ei înșiși ca robi ai Dom-

nului Isus Hristos (Iacov 1:1; Iuda 1). Ei fuseseră transformați de la acei împotrivi-

tori necredincioși la robi credincioși care erau gata să își supună viețile în fața 

domniei Lui. Cum ar fi fost posibilă o astfel de transformare dacă n-ar fi existat 

 
18 The Bible and Its Christ (Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell, n.d.), p. 92. 
19 Iacov (Iacov 1:1; Faptele Apostolilor 1:14; 12:17; 15:13; 1 Corinteni 9:5; 15:7; Galateni 1:19; 
2:9) și Iuda (Iuda 1; Faptele Apostolilor 1:14; 1 Corinteni 9:5). 
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acceptarea de către ei a mărturiei Scripturii? Ei Îl văzuseră pe Hristosul înviat (1 

Corinteni 15:7)! 

Un alt vrăjmaș al Bisericii primare, a cărui convertire adaugă greutate propo-

văduirii apostolice a învierii este Saul din Tars, ulterior cunoscut ca apostolul Pa-

vel. În cartea Faptelor Apostolilor și prin propriile relatări, Saul era cel mai mare și 

mai înfocat vrăjmaș al creștinismului primar. În ignoranța și necredința lui, el Îl 

considera pe Isus din Nazaret ca nimic altceva decât un impostor și un blasfemia-

tor, și considera că toți cei care Îl urmau erau vrednici de închisoare și moarte (1 

Timotei 1:13). Îl vedem mai întâi în cartea Faptelor Apostolilor atunci când își dă 

aprobarea la martirajul lui Stefan (Faptele Apostolilor 7:58; 8:1). După aceea, el 

merge la marele preot „suflând amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Dom-

nului” (9:1), și cere scrisori așa încât, „dacă îi va găsi pe unii umblând pe Calea 

credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim” (9:2). Totuși, pe 

drumul către Damasc, Saul este transformat radical – el devine convins că Isus 

este Mesia al lui Israel! El primește botezul în Numele lui Isus și începe imediat să 

Îl propovăduiască pe Isus în sinagogi, spunând: „Isus este Fiul lui Dumnezeu” 

(9:18-20). Prietenii lui evrei răspund cu uimire, afirmând: 

„Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim, printre cei ce chemau 

Numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților 

celor mai de seamă?” (Faptele Apostolilor 9:21) 

După aceste evenimente, se răspândește rapid vestea către toate bisericile 

din Iudeea că acela care cândva îi persecuta și încerca să distrugă credința, predica 

și propovăduia acum exact aceeași credință (Galateni 1:22-23)! Totuși, Saul fu-

sese un adversar atât de violent față de biserică, încât niciun credincios nu a în-

drăznit să se asocieze cu el. Tuturor le-a fost teamă de el până când Barnaba l-a 

adus la apostoli și a confirmat mărturia lui (Faptele Apostolilor 9:26-27). În acest 

fel, Saul din Tars, marele vrăjmaș al credinței creștine, a devenit cel mai mare apă-

rător și propovăduitor al ei. William Neil scria: 

„Ceea ce este dincolo de îndoială din punct de vedere istoric este că fa-

naticul opresor al Nazarinenilor, care părăsise Ierusalimul ‚suflând ame-

nințarea și crima’, a intrat în Damasc zguduit mental și orbit fizic, și a 

devenit, odată cu recuperarea lui, cel mai important protagonist al cre-

dinței pe care se apucase să o distrugă”20. 

Întrucât scepticii nu pot respinge realitățile istorice ale convertirii lui Saul și 

ale vieții sale radical transformată, ei sunt obligați să aducă o explicație rațională 

a acestor lucruri. Au trecut 2000 de ani de atunci, și Biserica încă așteaptă o ex-

plicație plauzibilă. 

 
20 New Century Bible Commentary – The Acts of the Apostles, p. 128. 
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MULȚIMI DE MARTORI DE-A LUNGUL ISTORIEI 

În primul an al creștinismului, respectatul fariseu Gamaliel s-a adresat Sine-

driului cu o mare înțelepciune vorbind despre atitudinea față de ucenicii lui Isus. 

Merită să cităm cuvintele lui: 

„Bărbați Israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să le faceți oamenilor 

acestora. Căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva, și la 

care s-au alipit aproape patru sute de bărbați. El a fost omorât, și toți cei 

ce îl urmaseră, au fost risipiți și nimiciți. După el s-a ivit Iuda Galileeanul, 

pe vremea înscrierii, și a tras mult norod de partea lui: a pierit și el, și toți 

cei ce-l urmaseră, au fost risipiți. Și acum, eu vă spun: ,Nu-i mai necăjiți pe 

oamenii aceștia, și lăsați-i în pace! Dacă încercarea sau lucrarea aceasta 

este de la oameni, se va nimici; dar dacă este de la Dumnezeu, n-o veți 

putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu” (Fap-

tele Apostolilor 5:35-39) 

Înaintea venirii lui Isus Hristos, în poporul evreu se ridicaseră doi falși mesia, 

fiecare atrăgând după el câte o mulțime. Totuși, după moartea lor, ucenicii aces-

tora s-au dispersat rapid, nemaiauzindu-se nimic despre mișcările lor. De aceea, 

Gamaliel a crezut că, dacă Isus din Nazaret a fost doar un om, iar învierea Lui o 

minciună, ucenicii Lui vor avea aceeași soartă. Totuși, Gamaliel a concluzionat de 

asemenea cu înțelepciune că, dacă relatarea învierii este adevărată, atunci Isus era 

Mesia, mișcarea avea să continue, iar cei care se împotriveau ei se luptau de fapt 

împotriva lui Dumnezeu. Ultimii 2000 de ani ai istoriei par să fi confirmat argu-

mentul lui Gamaliel. 

Una dintre cele mai categorice dovezi ale învierii lui Isus Hristos ține de con-

tinuarea credinței creștine de-a lungul istoriei și de pătrunderea ei în popoare, se-

minții și națiuni ale lumii. De la înviere încoace, sute de milioane de oameni au 

mărturisit că au o relație personală cu Isus Hristos și au pretins că El a schimbat 

în mod categoric cursul vieților lor. Este important să observăm că acest grup de 

oameni nu se limitează la vreun subgrup specific din punct de vedere etnic, politic, 

economic sau academic. Nu, ci el include indivizi din orice etnie, din orice clasă 

economică și de orice nivel de educație. Biserica primară a fost alcătuită din indi-

vizi care n-ar fi venit alături niciodată în vreo altă circumstanță. Existau greci și 

iudei, oameni tăiați împrejur și netăiați împrejur, barbari, sciți, robi și oameni liberi, 

dar Hristos era totul și în toți (Coloseni 3:11). Același lucru se poate spune despre 

creștinismul de astăzi. 

Este de asemenea important să observăm că o mulțime nenumărată de băr-

bați, femei și copii, care L-au urmat pe Hristos, L-au urmat cu mari sacrificii per-

sonale. Unii statisticieni estimează că numărul martirilor a trecut de 50 milioane 

de credincioși. Alții pretind că acest număr este mult mai mare. 
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Toate aceste dovezi ne conduc în mod neobosit la mai multe întrebări provo-

catoare. Care este rațiunea din spatele unei astfel de dedicări și a unui astfel de 

sacrificiu? Care este explicația rezistenței Bisericii în ciuda numeroșilor vrăjmași 

care s-au jurat să o extermine? Aceste lucruri ar trebui să ne determine să credem 

că ceva s-a petrecut cu adevărat în acea dimineață de duminică, când piatra a fost 

găsită dată la o parte.  
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CAPITOLUL 24.                                          

NATURA ÎNVIERII LUI HRISTOS 
 

După ce am analizat caracterul istoric al învierii lui Hristos, este important 

acum să analizăm sensul ei în lumina Scripturii. Care era natura învierii? Termenul 

„înviere” provine din verbul latin resurgere [re = din nou + surgere = a se ridica]. 

În Noul Testament, el este derivat din substantivul grec anástasis [ana = sus, din 

nou + stásis = statură].  

ÎNVIEREA LUI HRISTOS NU A FOST DOAR O REÎNSUFLEȚIRE 

În Vechiul Testament, fiul văduvei din Sarepta (1 Împărați 17:17-24) și fiul 

Sunamitei (2 Împărați 4:18-37) au fost înviați în mod supranatural. Noul Testa-

ment ne arată că Lazăr a fost înviat (Ioan 11:23-25, 43-44), ca și fata lui Iair 

(Marcu 5:41-42; Luca 8:54-55), un tânăr din Nain (Luca 7:14-15), Tabita (Faptele 

Apostolilor 9:36-43) și Eutih (Faptele Apostolilor 20:7-12). Este important să ob-

servăm că toate aceste persoane au fost înviate din morți, dar au rămas expuse 

morții – aveau să moară din nou. Învierea lui Hristos a fost diferită prin faptul că 

El a murit odată pentru păcat, dar trăiește veșnic, nemaimurind din nou. Așa cum 

afirmă El Însuși în Apocalipsa 1:18: „[Eu sunt] Cel viu. Am fost mort, și iată că sunt 

viu în vecii vecilor…” 

ÎNVIEREA TRUPEASCĂ A LUI HRISTOS 

Învățătura clară a Scripturii și a creștinismului biblic este că învierea lui Hris-

tos a fost o înviere trupească. Același trup care a fost crucificat, învelit în pânza de 

îngropare și pus în mormânt a fost înviat a treia zi, după Scripturi. Chiar dacă acest 

trup înviat a fost același cu trupul care a murit, el a fost caracterizat de multe 

diferențe. El a fost semănat în slăbiciune, dar înviat în putere. 

1. Este important să stabilim ce anume se înțelege prin termenul „înviere”. Scrip-

tura ne învață că învierea lui Isus nu a fost una spirituală, ci una materială, fizică 

și trupească. Trupul real al lui Isus, în carne și oase, a fost cel înviat. Ce învățăm 
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despre acest adevăr din Luca 24:36-43? Citește pasajul, apoi răspunde la în-

trebările care urmează. 

a) Cum ar trebui să interpretăm versetele 36-37? A existat un element supra-

natural în ce privește intrarea lui Hristos în camera lor? Ce anume ne spune 

acest lucru despre trupul Său înviat? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Conform învățăturii din Ioan 20:19, ucenicii erau adunați în spa-

tele ușilor închise de frica iudeilor. Această fapt, însoțit de reacția înfricoșată a 

ucenicilor, indica faptul că Isus a intrat în acea încăpere prin mijloace suprana-

turale, și că trupul Său înviat era unul cu abilități diferite. Acest adevăr se vede 

de asemenea în întâlnirea dintre Isus și cei doi ucenici de pe drumul către 

Emaus, când El „S-a făcut nevăzut dinaintea lor” (Luca 24:31). Termenii „frică” 

și „spaimă” provin din termenii grecești ptoéō și émphobos. Ambii termeni de-

notă o frică foarte puternică. Ei credeau că vedeau un duh fără trup. 

b) Conform versetelor 39-40, ce dovadă a oferit Isus pentru a-Și convinge uce-

nicii de faptul că El nu era un duh? Ce ne învață acest lucru despre trupul Lui 

înviat? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Isus face două afirmații importante legate de trupul Său înviat: 

(1) că El avea trup în carne și oase, și (2) că nu era un duh dezbrăcat de trup, 

așa cum se gândiseră ei la început. Pentru a le oferi și mai multe dovezi, Isus i-

a invitat pe ucenicii Lui să observe și chiar să atingă mâinile și picioarele Lui. 

Faptul că trupul înviat al lui Hristos purta încă semnele răstignirii dovedea că 

ucenicii aveau de-a face cu același trup cu care Hristos fusese crucificat. Faptul 

că Hristos a mers atât de mult în a dovedi că El nu era doar un simplu duh indică 

importanța extremă a doctrinei învierii Sale trupești. 
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c) Ce alte dovezi au fost aduse de Isus în versetele 41-43 pentru a le dovedi 

ucenicilor că El nu era un duh? Ce ne învață aceasta despre trupul Său înviat? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Apariția neașteptată a lui Isus în mijlocul lor a stârnit o mare ui-

mire. Ei nu erau siguri de ceea ce vedeau și de ce se întâmpla între ei. Când 

patriarhul Iacov a aflat că fiul său, Iosif, era viu, Scriptura afirmă că el a răspuns 

într-o modalitate asemănătoare: „inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i 

credea” (Geneza 45:26). Din cauza necredinței lor, Hristos a insistat foarte mult 

în a dovedi faptul că trupul Său, chiar dacă transformat în modalități minunate, 

era același trup real are fusese atârnat pe cruce – El le-a cerut o bucată de 

pește și a mâncat-o înaintea ochilor lor. 

2. În Ioan 20:19-23 ne este prezentată relatarea evanghelistului legată de apari-

ția lui Hristos față de ucenici într-un moment când Toma nu era prezent. În 

versetele care urmează (v. 24-29), ne este prezentată apariția lui Hristos față 

de toți ucenicii, inclusiv față de Toma. Citește pasajul, apoi răspunde la între-

bările de mai jos. 

a) Care a fost, conform versetelor 24-25, reacția lui Toma când ceilalți ucenici 

i-au spus că Îl văzuseră pe Domnul? De ce este importantă reacția lui? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Reacția lui Toma a fost una de îndoială sau necredință. Acest lucru 

dovedește că ucenicii nu erau dintre cei care se așteptaseră ca Hristos să învi-

eze. De aceea, ei nu-și puteau imagina relatarea învierii ca una despre care ei 

sperau că este adevărată, căci este clar că ei nu au crezut-o inițial! De aseme-

nea, acest lucru demonstrează că ei nu erau niște oameni ușor de păcălit, care 

puteau fi făcuți să creadă ceva fără a li se aduce dovezi suficiente. Chiar și după 

ce s-au înmulțit veștile despre învierea lui Hristos, ucenicii tot nu o credeau. 
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Luca ne spune că vestea învierii lui Hristos „li se părea apostolilor basm” (Luca 

24:9-11), iar Marcu scrie că ei „n-au crezut-o” (Marcu 16:11). 

b) În versetul 26, învățăm că Isus Și-a făcut apariția a doua oară față de ucenici, 

de data aceasta Toma fiind prezent. Conform versetelor 27-28, ce i-a porun-

cit Isus lui Toma să facă, și care a fost reacția lui? Ce ne învață această întâm-

plare atât despre certitudinea cât și despre natura învierii lui Hristos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Faptul că lui Toma i s-a poruncit să cerceteze trupul fizic al lui 

Isus indică cel puțin două lucruri: (1) Toma nu vedea o halucinație, ci o Persoană 

reală care stătea înaintea lui? și (2) Isus a fost înviat cu același trup cu care 

fusese crucificat – trupul Lui purta semnele rănilor crucificării și ale străpun-

gerii cu lancea. Apariția lui Hristos în același trup cu care fusese răstignit a 

condus la transformarea credinței lui Toma. El a trecut de la a crede că Isus 

fusese un profet martirizat la a-L propovădui ca Domn și Dumnezeu al creației! 

3. În 1 Corinteni 15:42-44, apostolul Pavel prezintă diferențele dintre trupul 

omenesc muritor și același trup, dar după înviere. În acest pasaj, putem învăța 

mai multe adevăruri despre diferențele dintre trupul pământesc al lui Hristos 

de dinainte de moartea Sa și cel de după înviere. Completează spațiile de mai 

jos potrivit pasajelor biblice citate. 

a) Trupul Lui a fost semănat în p___________, și a înviat în n_________________ (v. 

42). Cuvântul „putrezire” provine de la termenul grec en phthorá, tradus 

literal prin expresia „în putrezire”. Trupul pământesc al lui Hristos era supus 

îmbătrânirii, deteriorării și morții. Cuvântul „neputrezire” provine din terme-

nul grec aphtharsía, care este referă la ceva ce nu se supune putrezirii. Tru-

pul înviat al lui Hristos nu se supunea deteriorării sau morții, ci el era potrivit 

pentru veșnicie. 

b) Trupul Lui a fost semănat în o_______, și a înviat în s________ (v. 43). Cuvântul 

„ocară” este tradus din termenul grec atimía, care denotă dezonoare sau 

rușine. În lucrarea Sa pământească, Hristos nu a avut „nici frumusețe, nici 

strălucire” (Isaia 53:2), iar pe cruce, El a suferit cele mai mari dintre toate 

umilințele (Filipeni 2:8). Totuși, trupul Său a înviat în glorie. Cuvântul acesta 

provine din termenul grec dóxa, care denotă glorie, onoare și măreție. 
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c) Trupul Lui a fost semănat în n____________, și a înviat în p___________ (v. 43). 

Cuvântul „neputință” provine din termenul grec asthéneia, care poate fi tra-

dus ca „fragilitate”. În întrupare, Hristos a luat asupra Sa un trup care era 

supus tuturor neputințelor omului decăzut – sete, foame, durere, boală, ago-

nie și moarte (Romani 8:3). Totuși, trupul Său a fost înviat în putere. Cuvân-

tul „putere” provine din termenul grec dúnamis, care denotă tărie, putere și 

strășnicie. Autorul Epistolei către Evrei afirmă că Hristos Se află acum în 

posesia „puterii unei vieți nepieritoare” (Evrei 7:16). 

d) Trupul Lui a fost semănat ca trup f_________, și a înviat ca trup d______________ 

(v. 44). Cuvântul „firesc” provine din termenul grec psuchikós, făcând refe-

rire la lucru care ține de domeniul natural și este caracterizat de slăbiciune, 

decădere și moarte. Cuvântul „duhovnicesc” provine din termenul grec pne-

umatikós, care denotă ceva ce ține de tărâmul ceresc și este marcat de pu-

tere și veșnicie. Trupul înviat al lui Hristos este pus în contrast cu „trupul 

natural”. Este important să observăm că „trupul duhovnicesc” nu este sino-

nim cu „trup nematerial”. Dimpotrivă, el se referă la un trup fizic care a fost 

transformat și înzestrat cu putere, un trup potrivit pentru veșnicie și pentru 

tărâmul veșniciei. 

4. În Filipeni 3:21 găsim o importantă referință la trupul înviat al lui Hristos. Cum 

este descris acesta? 

a) T_____________ s____________ Sale.  

OBSERVAȚII: Expresia mai poate fi tradusă și ca „trup glorios”. Aici avem de-a 

face cu același trup care a fost răstignit în slăbiciune dar care există acum într-

o stare înălțată și glorificată. În decursul pelerinajului pământesc al lui Hristos, 

gloria dumnezeirii Lui a fost ascunsă dincolo de trupul omenesc, trup care, 

chiar dacă a fost lipsit de păcat, s-a supus slăbiciunii și morții omului trecător 

(Romani 8:3). Totuși, după înviere, trupul lui Hristos nu și-a mai ascuns gloria, 

ci a manifestat-o și a arătat-o! Trupul înviat al lui Hristos este pus în contrast 

cu „trupul nostru inferior” (lit. ESV/NKJV), „trupul stării noastre smerite” (lit. 

NASB) sau „trupul smeririi noastre” (lit. ASV). 
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CAPITOLUL 25.                                          

IMPORTANȚA ÎNVIERII                                   
LUI HRISTOS 

 

Isus a înviat din morți, dar care este importanța învierii? Ce înseamnă ea pen-

tru lume, pentru Biserică, pentru cel credincios și pentru cel necredincios? În acest 

capitol, vom învăța că, alături de cruce, învierea lui Isus Hristos este, indiscutabil, 

cel mai mare eveniment din istoria omenirii și are cea mai mare importanță pentru 

toți oamenii. 

ÎNVIEREA A FOST DOVADA PRETENȚIILOR LUI ISUS 

Unul dintre primele adevăruri pe care trebuie să le înțelegem despre învierea 

lui Isus este că ea a dovedit pretenția Lui de a fi Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Isus nu 

a devenit Fiul lui Dumnezeu odată cu învierea, ci învierea a fost o demonstrație 

puternică a faptului că El era din veșnicie Fiul și Hristosul lui Dumnezeu. 

1. Ce ne învață Romani 1:3-4 despre învierea lui Isus ca dovadă a pretenției Sale 

de a fi Hristosul și Fiul lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „dovedit” provine din termenul grec horízō, care are sen-

sul de „a defini, a marca granițele sau a determina”. Prin învierea lui Isus din 

morți, Dumnezeu a marcat în mod personal și public sau a definit cine era cu 

adevărat Isus – Fiul lui Dumnezeu. Învierea a fost certificarea puternică și pu-

blică a dumnezeirii și calității de Fiu a lui Hristos. Acest lucru se poate vedea 
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de asemenea în predicarea apostolică, predicare care a accentuat respingerea 

lui Isus de către evrei și dovedirea de către Dumnezeu a calității lui Hristos, prin 

înviere: „pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după 

știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați răstignit și L-ați omorât prin mâna 

celor fărădelege. Dar Dumnezeu L-a înviat” (Faptele Apostolilor 2:23-24). „Voi 

v-ați lepădat de Cel Sfânt și Neprihănit, și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. 

L-ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu L-a înviat din morți; noi sun-

tem martori ai Lui” (3:14-15). Expresia „duhul sfințeniei” demonstrează că 

Dumnezeu L-a înviat pe Isus prin lucrarea puternică a Duhului Sfânt. 

2. În 1 Timotei 3:16 găsim o afirmație extrem de importantă despre învierea lui 

Isus Hristos. Cum a confirmat învierea pretențiile lui Hristos, potrivit acestui 

pasaj? 

a) De-a lungul vieții Sale și prin învierea Lui, Isus a fost d_______________ de Du-

hul.  

OBSERVAȚII: Cuvântul „dovedit” provine din termenul grec dikaióō, care are 

sensul de „a declara, a reabilita sau a arăta că cineva este drept sau neprihănit, 

a confirma”. Expresia „în Duhul” mai poate fi tradusă și ca „prin Duhul” (ESV). 

Duhul Sfânt a confirmat Persoana și pretențiile lui Isus Hristos de-a lungul lu-

crării Sale pământești prin a face semne și minuni prin El (Luca 5:17) și, în final, 

prin a-L învia din morți. 

ÎNVIEREA LUI HRISTOS CONFIRMĂ ÎNDREPTĂȚIREA NOASTRĂ 

Învierea a demonstrat că Tatăl a acceptat jertfa lui Isus ca plată deplină pen-

tru păcatele poporului Său. Știm că ispășirea a fost făcută pentru păcatele noastre 

pentru că Hristos a înviat. Învierea este dovada îndreptățirii noastre. 

3. Ce ne învață Romani 4:25 despre învierea lui Hristos ca fiind dovada îndreptă-

țirii credinciosului? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În ambele apariții din Romani 4:25, expresia „din pricina” este 

tradusă din termenul grec diá, care face referire la temeiul sau motivul pentru 

care un lucru este făcut sau nu. Ea mai poate fi tradusă și prin expresia „din 

acest motiv” sau „pe baza”. Sensul este acesta: Hristos a fost dat la moarte din 
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cauza nelegiuirilor noastre, iar Dumnezeu L-a înviat dintre cei morți pentru că 

El a acceptat jertfa Fiului ca plată deplină pentru nelegiuirile noastre. Învierea 

lui Isus Hristos din morți este marele semn care confirmă că pedeapsa pentru 

păcatele noastre a fost plătită pe deplin. Dacă Dumnezeu nu ar fi acceptat jer-

tfa lui Hristos ca plată, El nu L-ar fi înviat din morți. 

ÎNVIEREA LUI HRISTOS GARANTEAZĂ ÎNVIEREA NOASTRĂ 

Plata păcatului este moartea. Învierea lui Hristos a fost confirmarea faptului 

că Dumnezeu acceptase jertfa Lui ca satisfacere a datoriei păcatelor noastre, eli-

berându-ne astfel de pedeapsa morții. Învierea Lui este confirmarea sau garanția 

învierii noastre. Mormântul gol îi oferă credinciosului siguranța statornică a fap-

tului că dreptatea a fost împlinită și că moartea a fost biruită. Aceasta este marea 

nădejde a fiecărui credincios. 

1. În Evanghelie și în epistolele Noului Testament se găsesc mai multe promisiuni 

deosebite legate de învierea lui Isus Hristos și de învierea poporului Său. Medi-

tează atent la pasajele biblice de mai jos, apoi scrie gândurile tale pe marginea 

lor. 

a) Ioan 14:19 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: După înviere, Hristos nu S-a arătat „la tot norodul, ci nouă, marto-

rilor aleși mai dinainte de Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 10:40-41). Pentru 

credincioșii care L-au văzut primii și pentru cei care cred în mărturia acelora 

care au fost martori oculari, învierea lui Hristos constituie confirmarea deose-

bită a învierii lor viitoare.  

b) 1 Corinteni 6:14 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Pentru a înțelege importanța acestei afirmații, trebuie doar să 

analizăm cât de neputincioasă ar fi promisiunea învierii noastre dacă Dumne-

zeu nu L-ar fi înviat pe Hristos. Învierea lui Isus Hristos constituie angajamentul 

sigur al lui Dumnezeu față de noi, în ce privește certitudinea propriei noastre 

învieri.  

c) 2 Corinteni 4:14 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Încrederea credinciosului în ce privește propria înviere provine din 

realitatea incontestabilă a faptului că Dumnezeu L-a înviat pe Isus Hristos din 

morți. 

2. În 1 Corinteni 15:20-23 descoperim un alt pasaj important legat de învierea 

lui Hristos și de promisiunea învierii poporului Său. Citește pasajul până te fa-

miliarizezi cu el, apoi scrie gândurile tale pe marginea fiecăruia dintre paragra-

fele de mai jos. Cum se face că învierea lui Hristos este deopotrivă modelul și 

pecetea învierii credinciosului? 

a) Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți (v. 20).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Învierea lui Hristos este unul dintre marii stâlpi de temelie ai cre-

dinței creștine. Nădejdea credinciosului se bazează pe acest adevăr. În Levitic 

23:10, Scriptura afirmă că evreii trebuiau să aducă o jertfă din prima parte a 

recoltelor lor. Această jertfă a primelor roade constituie o recunoaștere a fap-

tului că restul recoltei, care urma, Îi aparținea de asemenea Domnului. Într-o 

modalitate asemănătoare, învierea lui Hristos constituie prima roadă a recoltei 

– joacă un rol reprezentativ pentru întreaga recoltă care va fi adunată după El. 

Învierea Lui este înaintașul și garantul învierii poporului Său. 
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b) Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și 

după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos (v. 21-22).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: A fost nevoie ca păcatul și moartea venite asupra omenirii printr-

un singur om să fie rezolvate printr-un alt om. În Adam, toți au păcătuit și au 

căzut în condamnare și moarte. În Hristos, toți cei care cred sunt îndreptățiți și 

înviați. Învierea lui Hristos constituie garanția îndreptățirii noastre prezente și, 

în același timp, a învierii viitoare a poporului Său. 

c) Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, 

cei ce sunt ai lui Hristos (v. 23). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „rând” provine din termenul grec tágma, și face referire 

la o aranjare în ordine a soldaților sau a trupelor. Este posibil ca unii din Corint 

să fi respins doctrina învierii ca urmare a unei gândiri greșite de felul următor: 

„Dacă cel credincios este unit cu Hristos în învierea Lui, de ce atunci a înviat 

Hristos, în timp ce trupurile credincioșilor care au murit continuă să putre-

zească în pământ?” Răspunsul lui Pavel este că totul urmează o ordine: Hristos 

este pârga învierii tuturor credincioșilor, iar învierea lor va avea loc în ziua fi-

nală. Este necesar ca Hristos să aibă întâietatea în toate lucrurile. Pavel scrie 

următoarele către biserica din Colose: „El este Capul trupului, al Bisericii. El 

este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să 

aibă întâietatea” (Coloseni 1:18). 
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CAPITOLUL 26.                                          

CARACTERUL ESENȚIAL                                  
AL ÎNVIERII LUI HRISTOS 

 

Este imposibil să subliniem prea apăsat importanța învierii lui Hristos. În lu-

mina Scripturii, această temă nu este în niciun fel o exagerare. Învierea constituie 

doctrina esențială a creștinismului și adevărul unic de care ține întreaga credință 

creștină. Astfel, ea este o doctrină absolut esențială și un adevăr pe care nu îl pu-

tem negocia. A respinge învierea lui Hristos înseamnă a respinge Evanghelia.  

1. Învierea lui Isus Hristos este atât de importantă pentru credința creștină, încât 

a fi o mărturie a Domnului înviat constituia o cerință a apostoliei. Ce ne învață 

următoarele pasaje ale Scripturii despre acest adevăr?  

a) Faptele Apostolilor 1:21-22  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „trebuie” provine din verbul deí din limba greacă, făcând 

referire la necesitate, și poate fi tradus ca „trebuie” sau „ar trebui”. În acest 

pasaj ne sunt prezentate două cerințe ale apostoliei. Prima era să fi fost martor 

al lucrării pământești a lui Isus. Ce de-a doua era să fi fost martor ocular al 

Hristosului înviat. Până și cei mai mari vrăjmași ai creștinismului sunt forțați 

de realitățile istorice să recunoască viața extraordinară și moartea lui Hristos; 

lupta se dă în ce privește învierea. De aceea, un apostol avea nevoie de autori-

tatea unuia care Îl văzuse în realitate pe Domnul înviat. Apostolii erau chemați 

să răspândească învățăturile și să continue lucrările lui Hristos, și ele nu puteau 
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fi validate decât prin învierea Lui. Din acest motiv, apostolilor li s-a cerut să fi 

fost martori ai acestui măreț și decisiv eveniment.  

b) 1 Corinteni 9:1 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Pavel și-a validat chemarea și autoritatea apostolică prin a le rea-

minti corintenilor că el a fost martor ocular al Domnului înviat (Faptele Apos-

tolilor 9:1-9; 22:6-16; 26:12-18). Învierea este acea învățătură de care depind 

toate celelalte pretenții ale creștinismului. Acesta este motivul pentru care în-

vierea a fost atât de sever atacată de dușmanii creștinismului. 

2. În 2 Timotei 2:8 găsim un pasaj important care rezumă Evanghelia și demon-

strează importanța centrală a învierii lui Isus Hristos în predicarea Evangheliei. 

Scrie gândurile tale pe marginea acestui pasaj și a adevărului prezentat în el.   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „adu-ți aminte” provine din termenul grec mnēmoneúō, 

având sensul de „a reține, a păstra în memorie, a se gândi la”. Verbul „a învia” 

este tradus din termenul grec egeírō. Timpul perfect continuu la care este con-

jugat denotă starea continuă a învierii Domnului. Hristos a fost înviat din morți 

și trăiește în veci. În Apocalipsa 1:18, Isus se referă la Sine ca fiind „Cel viu”, 

care a fost mort dar acum trăiește în veac. Expresia „după Evanghelia mea” 

demonstrează că învierea lui Isus Hristos a fost esențială pentru Evanghelia 

predicată de apostoli. Singurul Isus pe care apostolii Îl cunoșteau era Fiul cel 

veșnic al lui Dumnezeu, care devenise Fiul întrupat al lui David, murise pe cruce 

pentru păcatele poporului Său și a fost înviat din morți.  

3. Importanța învierii se mai poate observa și din faptul că ea este privită ca o 

credință esențială pentru mântuirea omului. Având în vedere învățătura din Ro-

mani 10:9, este posibil ca omul să fie mântuit fără a crede în înviere? Cum 

demonstrează răspunsul la această întrebare importanța învierii? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „mărturisești” provine din termenul grec homologéō, 

având sensul de „a spune sau vorbi același lucru”. Expresia „cu gura ta” se re-

feră la o mărturisire publică sau la o asociere publică cu Isus ca Domn. Pavel 

nu se gândea la o mărturisire superficială sau la o acceptare pur intelectuală a 

unui crez, ci la o mărturisire deschisă și publică venind dintr-o convingere sin-

ceră a inimii. A crede „în inimă” face referire la o credință autentică și profundă 

în Hristosul înviat. Ar fi complet ilogic să pretindă cineva că crede în Hristos 

dacă nu are și credința în învierea Lui. 

4. Atunci când căutăm să înțelegem marea importanță a învierii, este nevoie să 

luăm în considerare implicațiile grave care ne rămân dacă acest eveniment nu 

ar fi avut loc niciodată. Având în vedere pasajul din 1 Corinteni 15:14-19, 32, 

dacă Hristos nu a înviat, ce adevăruri trebuie să urmeze pe cale logică? Scrie 

gândurile tale în cazul fiecărei implicații. 

a) Propovăduirea Evangheliei este z______________ (v. 14). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „zadarnic” provine din termenul grec kenós, care are 

sensul literal de „gol”. Cuvântul este folosit pentru a descrie vase sparte, care 

nu pot păstra nimic. El este folosit figurativ pentru a descrie un lucru nefolosi-

tor, inutil, deluzoriu, fals sau lipsit de sens sau importanță. Aceasta este o afir-

mație uimitoare – validitatea întregii propovăduiri creștine depinde de validita-

tea învierii lui Hristos. Dacă Hristos nu a înviat, atunci nimic din propovăduirea 

creștinismului nu mai are vreo valoare.  

b) Credința creștină este z_______________ (v. 14). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „zadarnic” provine din termenul grec kenós (vezi defini-

ția de mai sus). Hristos este Obiectul, Autorul și Desăvârșitorul credinței creș-

tine (Evrei 12:2). Dacă El nu a înviat, atunci credința în El este inutilă, falsă și 

lipsită de sens.  

c) Credința creștină este z______________ (v. 17). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „zadarnic” provine din termenul grec mátaios, care se 

referă la ceva inutil și lipsit de forță sau adevăr. 

d) Cei care predică Evanghelia sunt m____________ m______________ ai lui Dum-

nezeu (v. 15). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Legea lui Dumnezeu poruncește: „Să nu mărturisești strâmb îm-

potriva aproapelui tău” (Exod 20:16). Cu cât mai severă va fi pedeapsa pentru 

cei care aduc o mărturie mincinoasă împotriva lui Dumnezeu! În 1 Samuel 2:25 

citim că, „Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu; 

dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el?”  

e) Cei care cred în Hristos sunt încă în p_______________ lor (v. 17). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Învierea este marea dovadă că Dumnezeu a acceptat jertfa lui 

Hristos și că cerințele dreptății Sale au fost satisfăcute (Romani 4:25). Dacă 

Hristos nu a înviat, nu avem nicio dovadă a iertării, a atribuirii neprihănirii lui 

Hristos și a vieții veșnice.  

f) Cei care mor în Hristos sunt p________________ (v. 18). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „pierduți” provine din termenul grec apóllumi, care are 

sensul de „a fi pierdut, ruinat sau distrus”. Ce nădejde am mai avea noi, cei care 

Îl urmăm, dacă Hristos, Căpetenia mântuirii noastre, nu ar fi biruit mormântul? 

g) Cei care cred în Hristos sunt cei mai n______________ dintre toți oamenii (v. 

19). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „nenorociți” provine din termenul grec eleeinós, care 

mai poate fi tradus și ca „mizerabil”. Dacă Hristos nu a înviat, atunci creștinii 

sunt niște nebuni vrednici de milă, care pierd lumea și își irosesc scurta exis-

tență pe pământ, necâștigând nimic în schimb! 

h) Să m____________ și să b__________, căci mâine vom m________ (v. 32). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Aceste cuvinte sunt preluate din Isaia 22:13. Dacă nu există învi-

ere, atunci omului nu-i mai rămâne nicio speranță. Omului nu-i mai rămâne ni-

mic altceva decât să satisfacă poftele firii pământești până când moartea îi 

mistuie pe toți. 
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CAPITOLUL 27.                                          

FIUL SE RIDICĂ LA CER 
 

Scriptura ne învață că Isus Hristos este Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu, care 

a părăsit gloria cerului, S-a născut din fecioară și a trăit o viață perfectă în trup. El 

a fost apoi țintuit pe cruce, după planul veșnic al lui Dumnezeu. El a purtat păca-

tele poporului Său, a suferit mânia lui Dumnezeu și a murit. A treia zi, El a înviat 

din morți, demonstrând că El era Fiul lui Dumnezeu și că moartea Lui a obținut 

mântuirea pentru poporul lui Dumnezeu. La 40 de zile după înviere, Hristos S-a 

ridicat la cer, unde S-a așezat la dreapta lui Dumnezeu Tatăl și unde a primit glorie, 

cinste și stăpânire peste toți. Acolo, în prezența lui Dumnezeu, El Își reprezintă 

poporul și face cereri și mijlociri speciale înaintea lui Dumnezeu pentru copiii Lui. 

Moartea și învierea lui Hristos sunt doi dintre stâlpii de temelie ai lucrării lui Hris-

tos. Ridicarea Lui la cer și înălțarea Lui constituie culminarea glorioasă a acestora.  

RIDICAREA LA CER  

Scriptura ne învață că Hristos S-a ridicat la cer la 40 de zile după învierea Lui, 

în prezența multor martori. Această înălțare nu este un mit, ci o realitate istorică 

notată de martorii oculari ca un eveniment factual. A trata înălțarea la cer ca pe 

un lucru care nu constituie parte din istoria reală înseamnă a respinge mărturia 

Scripturii.  

1. Un fapt care îi dă credibilitate înălțării lui Hristos este că ea a fost un eveniment 

profețit. Ce ne învață pasajul din Ioan 16:28 despre acest adevăr? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: În acest verset, Isus vorbește despre gloria Sa veșnică din trecut, 

despre întruparea Sa prezentă și despre înălțarea Sa viitoare.  

2. În Luca 1:1-4 și Faptele Apostolilor 1:1-3 găsim dovada categorică a faptului 

că autorii Evangheliilor erau convinși că relatau fapte istorice. Cum demon-

strează Faptele Apostolilor 1:9-11 că ei priveau înălțarea lui Hristos ca pe un 

eveniment real din istorie?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În versetele 9 și 10, Luca scrie că ucenicii „se uitau” și erau „cu 

ochii pironiți spre cer”. Ambele expresii se referă la relatările martorilor oculari 

de care Luca se folosește ca surse pentru Evanghelia lui. Expresia „cu ochii 

pironiți” provine din termenul grec antenízō, care are sensul de „a aținti privirea 

cuiva asupra, a privi drept la, a se holba”. Același cuvânt este folosit în Luca 

4:20, unde Scriptura afirmă că „toți cei ce se aflau în sinagogă, aveau privirile 

pironite [ațintite] spre El [Isus]”. Ucenicii nu au prins doar o privire de moment 

asupra unui lucru pe care l-au interpretat greșit crezând că ar fi Isus. Ei au avut 

mult timp la dispoziție pentru a evalua evenimentul la care erau martori. În 

versetul 11, ucenicii sunt blând mustrați de îngeri pentru că ei continuau să 

privească spre cer chiar și după ce Hristos plecase. Acest lucru demonstrează 

din nou cât de profund au fost ei martori ai evenimentului. Scepticii au încercat 

să discrediteze relatarea lui Luca prin a afirma că felul în care el folosește ex-

presia „Se suia” este incompatibil cu felul în care noi cunoaștem universul. O 

astfel de critică nu este necesară. Luca folosește aceeași terminologie după 

cum oamenii de știință din vremea modernă o folosesc pentru a descrie „ridi-

carea” unei rachete. 

3. Este clar că autorii Noului Testament au văzut înălțarea la cer a lui Hristos ca 

un eveniment istoric. La 40 de zile după înviere, Isus S-a înălțat de pe pământ, 

dar unde S-a înălțat El? Ce ne învață următoarele versete ale Scripturii? 

a) El a fost î_______________ la cer (Luca 24:51). Expresia „înălțat” provine din 

termenul grec anaphérō, având sensul de „a purta, a duce, a ridica”. În acest 

context, cuvântul „cer” [gr. ouranós] se referă la însăși locașul lui Dumnezeu. 

Matthew Henry scria: „El a fost purtat în cer, nu prin forță, ci prin propriul 

act… Nu a fost nevoie de care de foc sau de cai înfocați; El cunoștea calea”21.  

 
21 Matthew Henry Commentary, Vol. 5, p. 846 
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b) El a s__________________ cerurile (Evrei 4:14). Expresia „a străbătut” provine 

din termenul grec diérchomai, având sensul de „a merge sau trece prin, a 

umbla sau călători printr-un loc”. Hristos a trecut prin toate cerurile până 

când a ajuns în locul cel mai înalt, în însăși prezența lui Dumnezeu.  

c) El S-a s__________ mai p___________ de toate cerurile (Efeseni 4:10). Cuvân-

tul „suit” provine din termenul grec anabaínō, având sensul „a înălța, a se 

ridica, a urca”. Hristos S-a înălțat în cel mai înalt loc dintre toate cererile.  

d) El a fost î__________ în s__________ (1 Timotei 3:16). Expresia „înălțat” pro-

vine din termenul grec analambánō, având sensul de „a lua sau a primi sus”. 

Hristos S-a înălțat în locașul glorios al lui Dumnezeu. El a fost luat în acest 

loc și bine-primit. 

e) El S-a înălțat la cer, și a ș__________ la dreapta lui Dumnezeu (Marcu 16:19). 

Expresia „înălțat” provine din termenul grec analambánō (vezi definiția de 

mai sus). Matthew Henry scria: „El nu doar că a fost acceptat, ci a avut parte 

de o intrare bogată în Împărăția Lui”22. După înălțare, Hristos „a șezut la 

dreapta lui Dumnezeu”. Nu există un loc mai înălțat decât la dreapta Tatălui, 

locul favorii și al autorității Lui. 

f) El S-a dus la T_______________ (Ioan 14:28). Hristos S-a întors la dragostea 

Lui cea mai mare, la Acela pentru care a realizat această măreață lucrare de 

mântuire - Tatăl. El a fost plăcut Tatălui în toate lucrurile, iar acum S-a întors 

acasă cu aprobarea lipsită de rezerve a Tatălui Său.  

g) El S-a s______________ unde era mai d________________ (Ioan 6:62). Cuvântul 

„suit” provine din termenul grec anabaínō, care are sensul de „a se urca, a 

se înălța, a se ridica”. În acest text sunt prezentate două lucruri: (1) gloria 

veșnică a Fiului de dinainte de întruparea Lui; și (2) întoarcerea Fiului la sta-

rea Sa înălțată de dinainte, de data aceasta ca Dumnezeu-Om.  

ÎNĂLȚAREA 

Scriptura ne învață că Isus Hristos nu doar că S-a ridicat la cer, ci că El a fost 

și înălțat în poziția de cea mai înaltă onoare și autoritate la însăși dreapta lui Dum-

nezeu. Este extrem de important să notăm că această înălțare nu a constituit pen-

tru Fiul lui Dumnezeu o experiență „nouă” sau „ciudată”. Scriptura ne învață clar 

că El a fost glorificat împreună cu Tatăl și făcut părtaș gloriei Sale încă dinainte 

de existența lumii (Ioan 17:5). Unicitatea întoarcerii Fiului la înălțare se găsește în 

aceasta: Cel ce este acum înălțat la dreapta Tatălui este deopotrivă Dumnezeu și 

Om. La întrupare, Fiul S-a dezbrăcat de onorurile și drepturile (deși nu de esența) 

dumnezeirii Sale, a luat asupra Lui umanitatea noastră, și a fost ascultător de voia 

 
22 Matthew Henry Commentary, Vol. 5, p. 572 
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Tatălui chiar până la moartea pe cruce. Din acest motiv, El a „câștigat” dreptul de 

a sta la dreapta lui Dumnezeu. Acela care fusese încununat cu glorie și onoare la 

însăși tronul lui Dumnezeu este deopotrivă Dumnezeu și Om. Mântuitorul și Împă-

ratul înălțat este una cu Dumnezeu și una cu poporul Său. 

1. În Isaia 52:13-14 se găsește o profeție categorică legată de înălțarea lui Mesia 

după suferința Lui pentru păcatele poporului Lui. Prezintă sumar principalele 

adevăruri conținute în acest pasaj. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „Robul Meu” face referire la Mesia. Dumnezeu avusese 

un singur Slujitor adevărat – pe Fiul Său Isus Hristos. Cuvântul „propăși” pro-

vine din termenul ebraic sakal, indicând prosperitatea sau succesul. El denotă 

favoarea sau binecuvântarea lui Dumnezeu și este adesea răsplata pentru as-

cultare (Iosua 1:8). Nu a existat niciodată vreun om atât de ascultător sau plă-

cut lui Dumnezeu cum a fost Fiul Lui – El a fost ascultător până la moartea pe 

cruce (v. 14; vezi și Filipeni 2:8). De aceea, nu poate exista nimeni mai înălțat 

ca El.  

2. În Isaia 53:10-12 se găsește o altă profeție detaliată despre Mesia care avea 

să vină, despre suferințele Lui și despre glorioasa Lui înălțare. Prezintă sumar, 

în cuvintele tale, ceea ce ne transmite fiecare verset despre înălțarea finală a 

Fiului la dreapta lui Dumnezeu. 

a) El va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, și lucrarea Domnului va 

propăși în mâinile Lui (v. 10). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Ca rezultat al ascultării Lui, Fiul avea să fie înviat și să trăiască pe 

veci („va trăi multe zile”); Lui avea să I se dea o sămânță spirituală („va vedea o 
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sămânță de urmași”); iar voia sau „buna plăcere” a lui Dumnezeu vor „propăși” 

prin El. 

b) Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora (v. 11).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „rodul” provine din termenul ebraic `amal, care denotă 

trudă, necaz, travaliu, muncă grea, tulburare și durere. Mesia avea să sufere 

aceste lucruri în profunzimea ființei Sale (fizic, emoțional, mental și spiritual). 

Totuși, ca rezultat al trudei Sale, mulți oameni aveau să fie îndreptățiți, iar El 

avea să fie satisfăcut de răsplata suferințelor Sale. Cuvântul „înviora” provine 

din termenul ebraic saba, cu sensul de „a fi satisfăcut, împlinit până la punctul 

excesului”. 

c) De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, și va împărți prada cu cei 

puternici (v. 12).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Înălțarea și răsplata din partea lui Dumnezeu aveau să fie roada 

ascultării lui Mesia până la moarte, chiar moarte de cruce. Referințele la moș-

tenire și la împărțirea prăzii ilustrează Calvarul ca o mare cucerire sau biruință 

militară. Hristos Biruitorul primește prada biruinței Sale. 

3. În Filipeni 2:6-11 se găsește unul dintre cele mai importante pasaje din în-

treaga Scriptură cu privire la smerirea și înălțarea Fiului lui Dumnezeu. Citește 

pasajul de mai multe ori până te familiarizezi cu el, apoi scrie propriul comen-

tariu asupra fiecăruia dintre fragmentele de mai jos. Care a fost răsplata lui 

Hristos pentru smerirea Sa voluntară? 

a) De aceea, și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele, care 

este mai presus de orice nume (v. 9).  
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „de aceea” este importantă. Dumnezeu L-a înălțat pe 

Isus mai presus de orice nume „pentru că” sau „datorită” [gr. dió] supunerii Sale 

voluntare față de Dumnezeu, pe care El a demonstrat-o prin întruparea, ascul-

tarea și moartea Sa ispășitoare. La ridicarea Sa la cer, Fiul lui Dumnezeu și Fiul 

Omului a luat locul pe care l-a ocupat de la întemeierea lumii. El este înălțat nu 

doar prin drept divin, ci și ca o răsplată a ascultării Sale perfecte ca Om. Expre-

sia „înălțat nespus” provine din cuvântul grec huperupsóō, care denotă actul 

de a înălța pe cineva în cel mai înalt rang și putere. Expresia „I-a dat” provine 

din termenul grec charízomai, care denotă a-i da ceva plăcut sau agreabil cuiva 

și a face aceasta în har și necondiționat. Expresia „mai presus de orice nume” 

se referă la starea înălțată a Fiului peste orice ființă creată din cer și de pe 

pământ.  

b) Pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, 

de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească, spre slava 

lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul (v. 10-11). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În Isaia 45:23, Dumnezeu declară următoarele lucruri legate de 

Sine: „Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea și cuvântul Meu nu va 

fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea, și orice limbă va jura pe 

Mine”. Faptul că acest pasaj se aplică lui Hristos constituie o dovadă deosebită 

a dumnezeirii Lui. Plecarea genunchiului constituie recunoașterea vredniciei, 

acordarea cinstei și supunerea în fața autorității. Acest pasaj ne comunică două 

adevăruri mărețe. În primul rând, Hristos este vrednic de toată cinstea și supu-

nerea. În al doilea rând, există o zi viitoare când întreaga creație Îl va recunoaște 

pe Hristos ca Domn. 
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4. Versetele următoare din Noul Testament ne oferă unele idei importante legate 

de înălțarea lui Hristos și scopul acesteia. Scrie gândurile tale pe marginea fie-

cărui pasaj biblic. 

a) Evrei 1:3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „curățirea” provine din termenul grec katharismós, care 

poate fi tradus prin „curățare”. Aceasta face referire la lucrarea ispășitoare a 

lui Hristos pe Calvar, prin care poporul Lui a fost curățat de păcat. Expresia 

„locurile preaînalte” este o referință la Dumnezeu și măreția Lui. Faptul că Hris-

tos S-a așezat la dreapta lui Dumnezeu demonstrează că I-a fost dat locul de 

cea mai mare onoare și favoare, un loc și rang egal cu Dumnezeu. 

b) Evrei 2:9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Din nou, smerirea lui Hristos și moartea Lui ispășitoare sunt vă-

zute ca o cauză sau temelie a înălțării Lui. Autorul Epistolei către Evrei nu ar fi 

putut alege o expresie mai măreață ca aceasta: „încununat cu slavă și cu cin-

ste”. Totuși, ea nici măcar nu începe să descrie gloria care I-a fost dată lui Hris-

tos.  

c) Apocalipsa 3:21 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Cuvântul „a birui” provine din termenul grec nikáō, cu sensul de 

„a cuceri” sau „a fi biruitor”. Supunerea lui Hristos față de voia Tatălui și ascul-

tarea Lui perfectă au fost precursori necesari ai înălțării Lui. În ascultarea și 

supunerea Lui, Hristos a biruit păcatul, pe Satana și moartea. Înălțarea Lui este 

ilustrată ca o răsplată a ascultării Lui. 
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CAPITOLUL 28.                                          
MÂNTUITORUL                                              

NOSTRU ÎNĂLȚAT 
 

Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu S-a dezbrăcat de onorurile dumnezeirii și a 

luat umanitatea noastră asupra Lui. El a umblat pe acest pământ și a trăit o viață 

perfectă în ascultare neclintită față de voia lui Dumnezeu. Potrivit planului rânduit 

mai dinainte de Dumnezeu, El a fost ridicat și țintuit pe o cruce romană prin mâna 

oamenilor răi. Pe acea cruce, El a purtat păcatele poporului Său și a suferit mânia 

lui Dumnezeu în locul lui. Prin moartea Lui, Hristos a satisfăcut dreptatea lui Dum-

nezeu și a făcut posibil ca un Dumnezeu drept să ierte păcatele poporului Său și 

să le dea o stare perfectă înaintea lui. Ca rezultat al ascultării Sale, Fiul întrupat a 

fost înviat din morți și înălțat la dreapta Tatălui ca Mântuitor. Doar El poartă titlul 

de Mântuitor, și doar în Numele Lui poate fi găsită mântuirea. 

Scriptura afirmă categoric că mântuirea se găsește doar în Numele lui Isus 

Hristos. Nu există niciun alt mântuitor, mijlocitor sau modalități prin care un om 

poate să obțină iertarea pentru păcatele sale și să fie împăcat cu Dumnezeu. 

Această lucrare poate fi realizată doar prin Persoana lui Isus Hristos și prin lucra-

rea Sa perfectă pe Calvar. Acesta este unul dintre cele mai scandaloase adevăruri 

ale creștinismului. Totuși, a face cel mai neînsemnat compromis față de acest ade-

văr înseamnă să respingem Scriptura, să diminuăm gloria lui Hristos, să dezgolim 

crucea de puterea ei și să lovim în chiar inima Evangheliei. Singura propovăduire 

credincioasă a Evangheliei este aceea care afirmă curajos și clar că Isus Hristos 

este singurul Mântuitor! 

1. În Ioan 14:6, Isus a făcut o afirmație curajoasă despre Sine în ce privește ade-

vărul, viața și pacea cu Dumnezeu. Există în gândirea lui Hristos vreo altă posi-

bilitate de a găsi adevărul, viața și mântuirea în altcineva sau în alt lucru în 

afara Lui? 

a) Eu sunt Calea... 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Hristos este „Calea cea sfântă” profețită în Isaia 35:8 și „calea 

cea nouă și vie” despre care se vorbește în Evrei 10:20. El este singura Cale 

prin care omul se poate întâlni cu Dumnezeu. Pot exista mai multe drumuri care 

să ducă la Roma, dar există unul singur care conduce la iertarea de păcate și la 

o relație dreaptă cu Dumnezeu – Isus Hristos. 

b) Adevărul... 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Hristos este mai mult decât un Învățător al adevărului, El este 

adevărul, cea mai mare manifestare a adevărului față de oameni și standardul 

prin care sunt judecate toate celelalte gânduri, cuvinte și fapte. Persoana și 

învățătura Lui constituie cea mai mare întruchipare a adevărului dată vreodată 

omului. Orice învățătură care Îl contrazice pe Hristos sau se înalță deasupra lui 

Hristos este falsă. 

c) Și Viața... 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Ioan își începe Evanghelia prin a afirma că „în El [Fiul] era viața, și 

viața era lumina oamenilor” (1:4). În Ioan 5:26, Isus nu a spus doar că viața era 

prin El, ci și că El avea viața în Sine.” Fiul fusese de la început Mijlocitorul ori-

cărei vieți față de oameni, atât din punct de vedere spiritual cât și fizic. El este 
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adevărata viță, singura care aduce viață spirituală celor care rămân în El (Ioan 

15:1-6). Fără El, nu există nimic spiritual care să fie autentic. 

d) Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Iată marea afirmație scandaloasă a credinței creștine. Creștinis-

mul adevărat este foarte exclusivist prin faptul că nu admite pe nimeni în cer 

decât prin Hristos și prin lucrarea Sa ispășitoare de la Calvar. Sfinții Vechiului 

Testament au fost îndreptățiți prin credința în revelația lui Dumnezeu pe care 

o primiseră și în promisiunile unei nădejdi viitoare prin Mesia. Acum, că Mesia 

a venit și a împlinit toate profețiile și promisiunile Vechiului Testament, mân-

tuirea se găsește doar în Numele Său și în lucrarea Sa de răscumpărare. 

2. Pentru a ne asigura că interpretăm corect cuvintele lui Isus, trebuie doar să 

privim către câteva afirmații categorice făcute în predicarea și scrierile apos-

tolilor. Cum au interpretat aceștia Persoana și lucrarea mântuitoare a lui Isus 

Hristos, potrivit următoarelor versete ale Scripturii,? Este El un mântuitor, sau 

Mântuitorul? 

a) Faptele Apostolilor 4:12  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Ar fi greu de imaginat să îl vedem pe Petru vorbind mai clar în ce 

privește unicitatea lui Hristos și puterea Lui de a mântui. Cuvintele lui ne rea-

mintesc de afirmațiile mărețe ale lui Dumnezeu transmise prin profetul Isaia: 

„Eu, Eu sunt Domnul, și afară de Mine nu este niciun Mântuitor!” (Isaia 43:11); 

și „Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine 

nu este” (Isaia 45:21). Acesta este stindardul măreț al creștinismului. Orice 

domeniu al creației poate fi cercetat, dar nimeni nu va fi găsit vrednic de titlul 

de Mântuitor, cu excepția Mielului lui Dumnezeu.  
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b) 1 Corinteni 3:11  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Despre Hristos se spune pe parcursul Scripturii că este temelia și 

piatra de căpătâi de care depind mântuirea și Biserica (Isaia 28:16; Matei 

21:42; Faptele Apostolilor 4:11; Efeseni 2:20; 2 Timotei 2:19; 1 Petru 2:6). 

Dumnezeu a pus o singură piatră la temelie, și aceasta este Hristos. Doar El are 

pecetea lui Dumnezeu. 

c) 1 Timotei 2:5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Doctrina mântuirii doar în Hristos este la fel de esențială pentru 

creștinismul biblic pe cât este doctrina monoteismului (credința într-un singur 

Dumnezeu). Cuvântul „mijlocitor” provine din termenul grec mesítēs, care face 

referire la un arbitru sau un intermediar. În contextul nostru prezent, el se re-

feră la un arbitru între Dumnezeu și om. Referința făcută la Isus ca fiind „Omul” 

nu constituie o respingere a dumnezeirii Lui, ci are ca scop accentuarea uma-

nității Sale pentru a-i aduce mângâiere celui credincios. Mijlocitorul nostru este 

asemenea nouă, iar Lui nu Îi este rușine să ne numească frați (Evrei 2:11).  

d) 1 Ioan 5:12 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Din nou, claritatea acestui pasaj nu poate fi pusă sub semnul în-

doielii. Orice viață spirituală autentică și orice nădejde a vieții veșnice ce rezultă 

dintr-o relație reconciliată cu Dumnezeu sunt determinate de relația acelei per-

soane cu Hristos. „Doar în Hristos” constituie maxima și motto-ul consecvent 

al autorilor Noului Testament. O persoană poate să nu fie de acord cu mărturia 

acestora că Hristos este singura cale, dar nu poate nega faptul că aceasta a 

fost mărturia lor! 

3. În Faptele Apostolilor 5:31 și 11:17-18 avem două afirmații importante legate 

de pretenția că mântuirea se găsește doar în Hristos. Ele dovedesc că Hristos 

nu este Mântuitorul evreilor, excluzând astfel Neamurile, nici Mântuitorul ex-

clusiv al Neamurilor, în detrimentul evreilor, ci că El este Mântuitorul rânduit 

de Dumnezeu pentru toți oamenii. 

a) Ce anume spune apostolul Petru în Faptele Apostolilor 5:31 cu privire la re-

lația dintre Hristos și evrei?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Înălțarea lui Isus este dovada că El este Eliberatorul rânduit de 

Dumnezeu pentru a aduce mântuirea în poporul Său vechi, evreii. 

b) Conform cu Faptele Apostolilor 11:17-18, care a fost concluzia la care au 

ajuns creștinii evrei după ce au auzit relatarea lui Petru despre lucrarea mân-

tuitoare a lui Dumnezeu printre Neamuri? Este Hristos Mântuitorul rânduit 

de Dumnezeu doar pentru evrei, sau este El și Mântuitorul Neamurilor? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. În Romani 1:16, apostolul Pavel face o importantă afirmație despre Evanghelia 

lui Isus Hristos ca fiind singurul mijloc al mântuirii pentru toți oamenii. Anali-

zează versetul, apoi scrie gândurile tale pe marginea lui. 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Este nevoie de o mare putere [gr. dúnamis] pentru a-l regenera pe 

cel mort spiritual, pentru a-l îndreptăți pe păcătos și pentru a-l sfinți pe cel 

necurat. O astfel de putere se găsește doar în Evanghelie, iar ea ne îndreaptă 

doar către Hristos ca fiind singurul Mântuitor prin care oamenii pot fi salvați. 
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CAPITOLUL 29.                                          
MIJLOCITORUL                                             

NOSTRU ÎNĂLȚAT 
 

Lucrarea mântuitoare a lui Hristos nu se sfârșește cu moartea Sa pe cruce, ci 

continuă în starea Sa înălțată. Hristos este Marele Preot care a adus jertfa perfectă 

a propriei Persoane pentru a satisface dreptatea lui Dumnezeu și pentru a-Și mân-

tui poporul de mânie, dar El este în același timp Marele Preot care stă în ceruri în 

numele copiilor Lui și trăiește veșnic pentru a mijloci pentru ei înaintea lui Dum-

nezeu. În întrupare, Fiul a luat asupra Sa umanitatea poporului Său astfel încât să 

poată muri în locul lor. Fiul stă acum în ceruri îmbrăcat în aceeași umanitate, una 

glorificată, reprezentându-Și poporul înaintea lui Dumnezeu ca Mijlocitorul și Apă-

rătorul lor. În următoarele două capitole vom analiza îndeaproape aceste două ro-

luri ale Sale, anume de Mijlocitor (în capitolul de față) și Apărător (în capitolul ur-

mător). 

Cuvântul „mijlocitor” provine din verbul din limba latină mediare, având sen-

sul de „a se interpune sau sta la mijloc”. Termenul grec tradus prin „mijlocitor” 

este mesítēs (derivat din verbul mesiteúō, care înseamnă „a produce o înțele-

gere”). În studiul nostru, ne vor fi de ajutor definițiile de mai jos date termenului 

„mijlocitor”. 

„Cineva care determină sau ajută părțile conflictuale să ajungă la 

un acord, alături de implicația garantării certitudinii acelui acord” 

(Lexiconul Grec Louw & Nida). 

„Cineva care acționează între două părți; cineva care se interpune 

pentru a reconcilia două părți conflictuale; un arbitru; cineva care 

face slujirea de mijloc de comunicare între două părți, o parte de 

mijloc” (Dicționarul Grec Mounce). 

Webster definește termenul „mijlocitor” ca „acela care este calificat și capa-

bil să se interpună între două părți pentru a le reconcilia sau împăca”. Pentru a fi 
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un Mijlocitor adecvat între Dumnezeu și om, a fost nevoie ca Isus din Nazaret să 

fie deopotrivă Dumnezeu și Om într-o singură persoană. El trebuia să fie Om pe 

deplin pentru a-Și întinde mâna asupra omului, să i-L descopere pe Dumnezeu și 

să îi aducă mângâiere. El trebuia să fie Dumnezeu pe deplin pentru a-Și putea în-

tinde mâna către Dumnezeu, pentru a fi revelarea deplină a măreției divine și pen-

tru a Se interpune în numele omului. Dacă o astfel de putere i-ar fi atribuită până 

și celei mai deosebite ființe create, acest gest ar fi un act de o blasfemie extremă. 

Serafimii măreți care locuiesc în însăși sala scaunului de domnie al lui Dumnezeu 

nu ar îndrăzni să pretindă că sunt reflectarea Lui, cu atât mai puțin să își întindă 

mâinile pretinzând că pot fi mijlocitori înaintea Lui! Chiar dacă sunt de o splen-

doare deosebită, ei nu îndrăznesc decât să își plece capetele, să se acopere și să 

strige cu glas tare că doar El este sfânt, sfânt, sfânt (Isaia 6:2-3)! Mijlocirea este o 

lucrare care depășește ființa creată. Ea este o slujire care Îi aparține doar lui Hris-

tos! Doar El Se califică să stea în picioare înaintea lui Dumnezeu în numele nostru, 

pentru că doar El este plinătatea lui Dumnezeu în chip trupesc. El este Dumnezeu 

în cel mai strict sens, și El este un Om asemenea noastră, cu excepția păcatului.  

1. De la căderea în păcat a lui Adam, cea mai mare nevoie a omului a fost ca cineva 

să îl reprezinte înaintea lui Dumnezeu și să acționeze ca mijlocitor. Existența 

unui astfel de reprezentant a constituit singura nădejde a împăcării omului cu 

Dumnezeu. Această dilemă antică este ilustrată clar în cartea Iov. Care este 

dilema majoră a lui Iov exprimată în Iov 9:29-33? Scrie gândurile tale pe mar-

ginea următoarelor citate extrase din acest pasaj. 

a) Și dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mă mai trudesc degeaba? Chiar 

dacă m-aș spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aș curăța mâinile cu leșie, Tu tot 

m-ai cufunda în mocirlă, de s-ar scârbi până și hainele de mine! (v. 29-31). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Iov a recunoscut două adevăruri foarte importante. În primul rând, 

asemenea tuturor oamenilor, și el era un păcătos înaintea lui Dumnezeu. În al 

doilea rând, toată truda lui de a se justifica înaintea lui Dumnezeu a fost zadar-

nică. Dumnezeu afirmă în Ieremia 2:22 că: „Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, 

chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea 

Mea”. Aceasta este realitate înfricoșătoare a acelora care înțeleg ceva din sfin-

țenia lui Dumnezeu și din eșecul lor moral extrem. Fără Hristos, fără jertfa Lui 
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ispășitoare, fără neprihănirea Lui transferată în contul păcătosului și fără mij-

locirea Lui perpetuă, omul este fără speranță. 

b) Căci El nu este un om ca mine, ca să-I pot răspunde și să mergem împreună 

la judecată (v. 32).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Iov a recunoscut că Dumnezeu este sfânt - despărțit de păcătoși 

și dincolo de posibilitatea ca omul să ajungă la El. Acesta este unul dintre „ade-

vărurile de căpătâi” sau „adevărurile fundamentale” legate de adevărata cu-

noaștere a lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Fața nu vei putea să 

Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă și să trăiască!” (Exod 33:20). Iar Iov a 

recunoscut acest adevăr pentru sine. Cum ar fi putut el să își imagineze că pu-

tea intra în prezența lui Dumnezeu? Pentru Iov și pentru noi deopotrivă, rămâne 

să ne confruntăm și să rezolvăm această întrebare: „Cum ne putem apropia de 

Dumnezeu?” Iată de ce este necesar un Mijlocitor: Unul care este confortabil în 

însăși prezența lui Dumnezeu, dar în același timp Unul în care putem găsi mân-

gâiere pentru noi. 

c) Nici nu este vreun mijlocitor între noi, care să-și pună mâna peste noi amân-

doi (v. 33). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „mijlocitor” este tradus din termenul ebraic yakach, care 

se referă la un mijlocitor sau arbitru. Iov a constatat că are nevoie de un mijlo-

citor care să poată sta între el și Dumnezeu. Citim în 1 Samuel 2:25 că, „dacă 

un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu; dar dacă păcă-

tuiește împotriva Domnului, cine se va ruga [mijloci, lit. NASB] pentru el?” Acest 

adevăr constituie esența dilemei lui Iov. Mijlocitorul adecvat va trebui să fie un 

Om pentru a-Și putea pune mâinile asupra lui Iov, dar va trebui să fie de ase-
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menea Dumnezeu, pentru a-Și putea întinde mâna către Dumnezeu. Aceste ca-

lități se regăsesc în Isus. El este un Om care poate simpatiza cu slăbiciunile 

noastre; de asemenea, El este Fiul lui Dumnezeu care a trecut prin ceruri și este 

așezat la dreapta lui Dumnezeu, făcând zilnic mijlocire pentru poporul Lui.  

2. Scriptura afirmă că cea mai mare nevoie a tuturor oamenilor este aceea a unui 

mijlocitor care să stea între ei și Dumnezeu. Ea ne mai învață și că Dumnezeu 

a împlinit această nevoie în Persoana lui Isus Hristos. Ce ne spune 1 Timotei 

2:5 despre acest adevăr? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Afirmația despre „un singur Dumnezeu” este cea mai mare măr-

turisire a Israelului și a Bisericii (Deuteronom 6:4). A nega că Hristos este sin-

gurul Mijlocitor este totuna cu a nega că Dumnezeul Scripturii este singurul 

Dumnezeu. Așa cum am afirmat mai devreme, cuvântul „mijlocitor” provine din 

termenul grec mesítēs, referindu-se la un mijlocitor sau intermediar. El face 

referire la cineva care intervine între două părți pentru a face sau pentru a res-

taura pacea, pentru a le aduce în punctul unui tratat de pace sau pentru a rati-

fica un legământ între ele. Prin menționarea celor două părți (Dumnezeu și 

omul) într-o relație conjunctivă, Pavel demonstrează cerințele unice pe care 

Mijlocitorul trebuia să le împlinească. El trebuia să Se afle în posesia plinătății 

dumnezeirii pentru a Se apropia de Dumnezeu și pentru a fi Apărătorul nostru 

(1 Ioan 2:1). Totuși, El trebuia să fie în același timp și pe deplin uman, așa încât 

să stea, legal vorbind, în locul drept și să facă ispășire pentru păcatele noastre, 

așa încât să nu fim zdrobiți de măreția Lui, pentru a ni-L face cunoscut pe Dum-

nezeu și ca să poată avea milă de slăbiciunile noastre (Evrei 4:15). Prin a pune 

termenul „Omul” înaintea numelui „Hristos Isus”, apostolul Pavel nu a dorit să 

nege sau să diminueze cu ceva dumnezeirea lui Hristos, ci el pune un accent 

mai mare pe umanitatea lui Hristos în rolul Său de Mijlocitor, prin care oamenii 

firavi se pot apropia de Dumnezeu. Fără a respinge dumnezeirea lui Hristos, 

Pavel demonstrează intenționat faptul că Hristos este ca noi [dar fără păcat, 

n.tr.]. 

3. Scriptura ne învață că Isus Hristos S-a calificat în mod unic să fie Mijlocitorul 

între Dumnezeu și om. Fiind Dumnezeu-Om, El este în măsură să reprezinte 
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ambele părți și să facă pace între ele. Ce ne învață textul din Evrei 4:15-16 

despre acest adevăr? 

a) Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci 

unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat (v. 15). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Hristos este Marele Preot, împlinirea mai mare și finală a preoției 

levitice (Evrei 4:14). Cuvântul „milă” este tradus din termenul grec sumpathéō 

[sún = cu + páschō = a suferi], având sensul de „a fi afectat de aceleași simță-

minte sau slăbiciuni”. Versiunea King James traduce această expresie ca „fiind 

atins de aceleași simțăminte pentru neputințele noastre”. Cuvântul „slăbiciuni” 

este tradus din termenul grec asthéneia [a = fără + sthénos = putere], ceea ce 

face referire la slăbiciune, neputință, fragilitate, incapacitate sau inabilitate. 

Scriptura ne învață că Hristos a venit într-un trup asemănător trupului omului 

păcătos (Romani 8:3). Aceasta nu înseamnă că trupul Lui ar fi fost păcătos, ci 

doar că trupul Lui a fost supus tuturor fragilităților omenirii decăzute. Trupul 

lui Hristos nu a fost trupul de glorie al lui Adam, dinaintea căderii în păcat, așa 

cum se presupune adesea și, din nefericire, se presupune greșit. Cuvântul „is-

pitit” provine din termenul grec peirázō. Cuvântul acesta se poate referi la în-

cercarea sau testarea cu scopul de a stabili calitatea unui lucru, sau se poate 

referi la actul de a atrage pe cineva pentru a-l determina să păcătuiască. Este 

clar că în acest pasaj avem de-a face cu a doua variantă. Hristos a fost ispitit în 

toate lucrurile de diavolul și de orice instrument căzut în păcat (om sau demon) 

de care Satana s-a putut folosi. Este important să observăm că verbul peirázō 

apare în text la timpul trecut. Hristos a fost deja ispitit pe deplin și complet în 

toate lucrurile în care noi înșine suntem ispitiți. Aceasta nu înseamnă că noi ne-

am confruntat sau că ne vom confrunta vreodată cu orice fel de ispită imagi-

nabilă, însă El a fost ispitit astfel. De aceea, El poate să ne ajute în toate cir-

cumstanțele prin care noi trecem. Nu există vreo ispită cu care El să nu se fi 

confruntat și să nu o fi biruit. Din acest motiv, se spune că El este „fără păcat”. 

Probabil că aceasta este cea mai uimitoare trăsătură a Omului Isus din Nazaret 

– El a fost cu totul lipsit de păcat! Hristos este singura Persoană din întreaga 

omenire pentru care se poate emite această pretenție.  
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b) Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm 

îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie (v. 16). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „încredere” provine din termenul grec parrhēsías, care 

denotă deschidere, libertate, siguranță deplină și chiar curaj. Noi ne putem 

apropia acum cu încredere – pentru că Hristos a intrat cu adevărat în realitatea 

omenirii noastre decăzute, pentru că El a fost ispitit în toate lucrurile, pentru 

că El a rezolvat păcatul nostru la Calvar și pentru că El are o compasiune ade-

vărată pentru drama noastră! Scaunul de Judecată s-a transformat într-un Tron 

de Har. Întrucât Hristos a venit într-un trup asemănător trupului omului păcă-

tos (Romani 8:3) și a fost ispitit în toate lucrurile, și totuși fără păcat, El Se 

califică în mod unic să simpatizeze cu slăbiciunile noastre și să ne dea măsura 

exactă de ajutor de care avem nevoie pentru a face față fiecărui test al credinței 

noastre și fiecărei ispite a diavolului. 
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CAPITOLUL 30.                                          
APĂRĂTORUL                                                

NOSTRU ÎNĂLȚAT 
 

În rolul Său de mijlocitor, Hristos acționează ca Apărător al poporului Său. 

Cuvântul „apărător” provine din termenul latin advocatus [ad = către, pentru + vo-

care = a chema] și se referă la cineva chemat cu scopul de a pleda situația sau 

cauza unei persoane. În limba greacă, termenul tradus ca „apărător” este pará-

klētos. El se referă la cineva chemat sau trimis de partea unei alte persoane pentru 

a o ajuta sau pentru a pleda situația ei înaintea unui judecător sau a unui împărat. 

Termenul mai poate fi tradus și prin „sfătuitor în apărare” sau „avocat”. Isus Hris-

tos este Apărătorul poporului Său, iar El trăiește în veci pentru a face mijlocire 

înaintea tronului lui Dumnezeu pentru cei ce sunt ai Lui. Una dintre cele mai bune 

explicații ale rolului lui Hristos ca Apărător se găsește în Catehismul Mare de la 

Westminster, la întrebarea 55: 

Întrebare: Cum face Hristos mijlocire? 

Răspuns: Hristos mijlocește prin faptul că Se înfățișează continuu îna-

intea Tatălui din ceruri în trup omenesc, în baza meritelor ascultării și 

jertfirii Sale de pe pământ, declarând voia Lui ca aplicată tuturor cre-

dincioșilor, răspunzând tuturor acuzațiilor formulate împotriva lor și 

obținând pentru ei pacea conștiinței, în ciuda eșecurilor lor zilnice, ob-

ținând în același timp pentru ei acces curajos înaintea tronului de har  

și acceptarea persoanelor și a slujirilor lor înaintea lui Dumnezeu. 

Înainte de a continua studiul nostru în Scriptură, este important să subliniem 

că adevărul mijlocirii continue a lui Hristos pentru poporul Său nu înseamnă că El 

S-ar afla pe genunchi înaintea tronului lui Dumnezeu, implorând îndurare pentru 

noi. El mijlocește ca Unul care stă așezat la dreapta lui Dumnezeu, Acela care este 

omniscient și cunoaște toate nevoile poporului Său, ca Unul care are toată autori-

tatea de a vorbi în numele lor și ca Unul care respinge orice acuzație formulată 
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împotriva lor. Aici ne vor fi utile următoarele citate preluate din scrierile lui J. I. 

Packer (1926-), William Ames (1576-1633) și Louis Berkhof (1873-1957): 

J. I. Packer scria: „Esența lucrării de mijlocire a lui Hristos ține de inter-

venția Lui în interesul nostru, de pe scaunul Său de domnie, și nu atât 

de cereri făcute în numele nostru (ca și cum poziția Lui ar fi mai de-

grabă una de milă, lipsită de statut sau autoritate)”23. 

William Ames scria: „Preoția Lui regală se manifestă prin pledarea ca-

uzei noastre, nu prin a face cereri smerite și prin a suferi în genunchi, 

ca să spunem așa, ci prin aducerea înainte în mod glorios a lucrurilor 

pe care El le-a făcut și le-a suferit”24. 

Louis Berkhof scria: „Hristos Se înfățișează înaintea lui Dumnezeu ca 

Reprezentant al nostru. Umanitatea Sa perfectă, caracterul Său oficial 

și lucrarea Sa încheiată pledează pentru noi înaintea tronului lui Dum-

nezeu. Tot ceea ce este Fiul lui Dumnezeu în starea Sa întrupată și tot 

ceea ce El a făcut pe pământ, El este și El a făcut pentru noi. De aceea, 

Dumnezeu poate să ne privească cu toată favoarea care Îi este cuvenită 

Fiului. Prin urmare, prezența Lui constituie o mijlocire perpetuă și pre-

valentă înaintea lui Dumnezeu în numele poporului Său, asigurându-l 

toate beneficiile răscumpărării Lui”25. 

1. Evrei 9:24 vorbește despre puterea și eficacitatea lucrării de mijlocire a lui 

Hristos pentru poporul Său. Cum diferă lucrarea lui Hristos, potrivit acestui pa-

saj, de cea a preoților Vechiului Legământ? Cât de aproape este Hristos de 

Dumnezeu? Cum dovedește acest lucru puterea lucrării Sale de apărare a po-

porului Lui? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Preoții Vechiului Testament intrau anual în templul pământesc 

pentru a aduce jertfe animale și pentru a mijloci în numele poporului. După ce 

S-a adus ca jertfă odată pentru totdeauna, o jertfă de o valoare infinită, Hristos 

a intrat permanent în însăși sala scaunului de domnie al lui Dumnezeu, și tră-

iește acum pentru a face mijlocire pentru noi înaintea lui Dumnezeu. 

2. 1 Ioan 2:1-2 este unul dintre cele mai importante pasaje din întreaga Scriptură 

care ne îndreaptă privirile către lucrarea lui Hristos ca Apărător. Citește pasajul 

 
23 Concise Theology, p. 128  
24 The Marrow of Theology, p. 148 
25 Systematic Theology, Vol. 2, p. 593 
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până te familiarizezi cu el, apoi scrie gândurile tale pe marginea fiecăreia dintre 

frazele de mai jos. 

a) Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Faptul că avem un Apărător înaintea Tatălui n-ar trebui să ne facă 

apatici în legătură cu sfințenia sau nepăsători față de păcat. Dimpotrivă, acest 

lucru ar trebui să ne motiveze la ascultare, datorită lucrării mărețe pe care Hris-

tos a făcut-o pentru noi. 

b) Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor [Apărător, lit. NASB], 

pe Isus Hristos, Cel neprihănit. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Până și cel mai matur creștin rămâne afectat de slăbiciune morală 

și de păcat. De aceea, pentru noi este o sursă de mare mângâiere să știm că 

avem un Apărător înaintea Tatălui. Cuvântul „apărător” provine din termenul 

grec paráklētos, care face referire la un „ajutor” sau la cineva chemat să vor-

bească în numele altuia. Isus Se califică într-un mod unic să împlinească acest 

rol, întrucât El este neprihănit și vrednic să stea înaintea lui Dumnezeu. 

c) El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale 

noastre, ci pentru ale întregii lumi. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Cuvântul „ispășire” provine din termenul grec hilasmós, făcând 

referire la satisfacerea dreptății sau stingerea mâniei. El indică o jertfă adusă 

pentru a liniști o parte jignită. Hristos este jertfa noastră de ispășire prin faptul 

că El Și-a dat viața în locul nostru. Jertfa Lui a satisfăcut cerințele dreptății lui 

Dumnezeu ce erau îndreptate împotriva noastră și a stins mânia Lui. Jertfa lui 

Hristos nu s-a limitat în aria ei de aplicare doar la evrei sau la un grup specific 

de oameni, ci cuprinde oameni din orice seminție, limbă, neam și norod (Apo-

calipsa 5:9).  

3. În Romani 8:33-34 găsim un alt pasaj important al Scripturii care vorbește 

despre lucrarea de mijlocire a lui Hristos. Care este rezultatul lucrării mântui-

toare a lui Hristos și a celei de mijlocire, potrivit acestui pasaj biblic? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Întrebările, „Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu?” 

și „Cine-i va osândi?” sunt, de fapt, una și aceeași. Este ca și cum Dumnezeu ar 

lansa o provocare înaintea fiecărei ființe din univers, inclusiv înaintea Satanei. 

Motivul pentru care împotriva poporului lui Dumnezeu nu poate să se mai 

aducă nicio acuzație sau condamnare comportă două aspecte. În primul rând, 

Dumnezeu a îndreptățit poporul Său și le-a dat copiilor Lui un statut perfect 

legal înaintea Lui. Acest lucru a fost împlinit prin viața perfectă pe care Hristos 

a trăit-o și prin moartea Lui în locul copiilor Săi. În al doilea rând, Hristos stă 

acum la dreapta lui Dumnezeu ca Mijlocitor și Apărător al poporului Său. 

4. În Evrei 7:23-25, autorul descrie nu doar puterea și eficacitatea lucrării de mij-

locire a lui Hristos, ci și permanența ei. Prezintă sumarul sensului acestui pasaj 

în cuvintele tale. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest text biblic lasă puține lucruri care mai necesită explicații. 

Prin puterea vieții fără sfârșit a lui Hristos, El este în măsură să îi mântuiască 
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veșnic pe cei care se apropie de Dumnezeu prin El. Reformatorul Francis Tur-

retin scria că Hristos S-a înfățișat în ceruri ca un Miel care „stă în picioare pă-

rând junghiat” (Apocalipsa 5:6) pentru că „sângele Lui este întotdeauna proas-

păt și viu – de o virtute și eficacitate veșnică”26. 

5. Deși Scriptura nu prezintă natura exactă a lucrării de mijlocire cerească făcută 

de Hristos înaintea tronului lui Dumnezeu, unele indicii ne sunt oferite în „ru-

găciunea Sa de Mare Preot”, rugăciune rostită pentru ucenicii Lui în timpul lu-

crării Sale pământești (Ioan 17:1-26). În cele ce urmează este prezentată o listă 

de cereri pe care Hristos le face pentru poporul Său în acea rugăciune. Potri-

vește fiecare cerere pasajului biblic corespunzător din lista de mai jos. 

_____ Ioan 17:11-12 
a. Hristos mijlocește pentru glorificarea viitoare a po-

porului Său. 

_____ Ioan 17:13 b. Hristos mijlocește pentru unitatea poporului Său. 

_____ Ioan 17:15 c. Hristos mijlocește pentru sfințirea poporului Său. 

_____ Ioan 17:17-19 
d. Hristos mijlocește pentru protejarea poporului Său 

de toate forțele satanice (vezi și Luca 22:32). 

_____ Ioan 17:21-23 
e. Hristos mijlocește pentru perseverența poporului 

Său. 

_____ Ioan 17:24 f. Hristos mijlocește pentru bucuria poporului Său. 

 

  

   

  

 
26 Institutes of Elenctic Theology, Vol. 2, p. 485 
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CAPITOLUL 31.                                          

ÎMPĂRATUL                                                   
NOSTRU ÎNĂLȚAT 

 

Scriptura ne învață că Fiul lui Dumnezeu S-a dezbrăcat pe Sine de gloria di-

vină și de privilegiile acesteia, luând asupra Lui umanitatea noastră, și a fost răs-

tignit scandalos pe o cruce romană, ca jertfă pentru păcat. De asemenea, Scriptura 

ne învață că același Isus a fost înviat din morți, ridicat la cer și înălțat la însăși 

tronul lui Dumnezeu ca Rege al regilor și Domn al domnilor. 

La înălțarea Lui la cer, Hristos a fost glorificat cu acea glorie pe care o avea 

alături de Tatăl înainte de întemeierea lumii (Ioan 17:5). Totuși, există diferențe 

importante între starea Sa înălțată de dinainte de întrupare și starea Sa prezentă 

de înălțare în ceruri. Mai înainte de toate, Hristos domnește acum ca Dumnezeu-

Om. Acela care este așezat pe scaunul de domnie al universului are trup asemenea 

trupului poporului Său. În al doilea rând, Hristos domnește acum ca Împărat răs-

cumpărător. Prin moartea Lui, El a răscumpărat un popor pentru Sine din orice 

seminție, limbă, norod și neam, și ei vor domni cu El în veci (Apocalipsa 5:9-10).  

ISUS HRISTOS ESTE ÎMPĂRAT 

Este important să înțelegem de la început că Hristos nu este pur și simplu un 

împărat sau ca un împărat, ci El este Împăratul! În fapt, El este singurul Împărat 

adevărat care a existat vreodată! Toți ceilalți care au domnit sau vor domni sunt 

niște umbre slabe ale Persoanei și statutului Său. 

1. În Vechiul Testament există multe profeții care au vorbit despre faptul că Mesia 

care avea să vină urma să fie un Împărat mare, care va domni peste popoare. 

Scrie gândurile tale pe marginea profețiilor enumerate mai jos. 

a) Geneza 49:10 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Regele David și cei care s-au succedat după el a fost descendenți 

din seminția lui Iuda. Mesia trebuia să vină pe această linie genealogică (2 Sa-

muel 7:12-17). Isus din Nazaret a fost un urmaș al lui David (Matei 1:1, 6; Ro-

mani 1:3). Termenul ebraic shiloh este tradus prin transliterație ca Șilo. Majo-

ritatea experților biblici îl traduc ca „până când va veni la ceea ce îi aparține”, 

și interpretează acest lucru ca o referire la Mesia, marele Împărat prin compa-

rație cu care David a fost doar o umbră slabă sau un simbol. 

b) Numeri 24:17-18 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În cuvântarea finală a lui Balaam, Dumnezeu i-a dat o descoperire 

despre venirea lui Mesia în viitorul îndepărtat. El avea să fie nu doar Cuceritor 

și Stăpân peste Moab și Edom, ci avea să intre în posesia și stăpânirea tuturor 

popoarelor. 

c) Mica 5:2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Profetul Mica a prezis că un „Stăpân” mesianic avea să se nască 

în același loc în care s-a născut regele David (1 Samuel 16:1-13). Totuși, Mesia 

avea să fie mai mare decât David. Chiar dacă avea să fie un Om născut pe linia 

genealogică a lui David, avea să fie de asemenea Dumnezeu, având obârșia în 

zilele veșniciei. 
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2. În 2 Samuel 7:16, lui David și casei lui, adică urmașilor acestuia, li se face o 

promisiune foarte specială legată de stabilirea și perseverența scaunului lor de 

domnie. Vedem din Luca 1:31-33 faptul că această promisiune a fost împlinită 

clar prin Isus Hristos. Citește ambele pasaje. Explică apoi felul în care Isus Hris-

tos este împlinirea promisiunii făcută demult lui David. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Autorii Noului și ai Vechiului Testament fac referire la Isus din Nazaret ca Îm-

părat. Totuși, este important să vedem ce a predicat Isus Însuși în legătură cu 

acest subiect. Ce a afirmat El față de Pilat în Ioan 18:37? Care este sensul 

cuvintelor Lui? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. În Scriptură, un nume sau titlu ne transmite adesea adevăruri importante des-

pre persoana care le poartă. Care sunt numele și titlurile atribuite lui Isus Hris-

tos în pasajele de mai jos, și ce ne comunică ele despre calitatea Sa de Împărat? 

a) Î____________ i___________ (Matei 2:2). Isus era descendent din familia rege-

lui David, din seminția lui Iuda. Chiar dacă a fost respins de majoritatea po-

porului evreu, El rămâne Împăratul Israelului, rânduit de Dumnezeu (Psal-

mul 2:6; Ioan 1:49).  

b) Cel mai î______________ dintre î___________ p______________ (Psalmul 89:27). 

Jurisdicția împărătească a lui Mesia nu este limitată la poporul evreu, ci cu-

prinde orice națiune de pe pământ și toate puterile de dincolo de el. 

c) D____________ î_______________ p________________ (Apocalipsa 1:5). Cei mai 

mari dintre împărații pământești nu sunt decât niște supuși ai Lui. Ei au doar 

autoritatea care le-a fost dată de Hristos. 
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d) Î_____________ î_____________ (Apocalipsa 17:14; 19:16). Nu există un titlu 

mai mare dat lui Hristos care să ilustreze mai bine supremația Lui asupra 

întregii creații și autoritatea Sa peste toate celelalte așa-zise autorități. 

ÎNCORONAREA LUI HRISTOS 

Cuvântul „încoronare” provine din termenul latin coronare, având sensul de 

„a încorona sau a împodobi cu o coroană”. Așa cum ne învață Scriptura, Hristosul 

care a murit pentru păcatele poporului Său a fost înviat din morți și înălțat la 

dreapta lui Dumnezeu. El a fost încoronat ca marele Împărat al cerului și pămân-

tului, iar toiagul Său stăpânește peste toți. 

1. După ce au fost martori oculari ai înălțării lui Hristos, apostolii au propovăduit 

adevărul Lui cu tot curajul față de cei care aveau urechi să îl asculte. În Faptele 

Apostolilor 2:36 se găsește o foarte importantă afirmație făcută de Petru. Ce 

ne învață ea despre autoritatea lui Hristos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dumnezeul Atotputernic al universului L-a rânduit pe Isus din Na-

zaret să fie deopotrivă Domn și Hristos. Hotărârea Lui nu poate fi schimbată 

(Psalmul 2:1-6). Isus este Mesia Israelului și Domn peste toți. 

2. În Psalmul 110:1 găsim o profeție importantă legată de înălțarea lui Mesia la 

dreapta lui Dumnezeu ca Domn și Împărat.27 Meditează atent asupra acestui 

pasaj, apoi scrie gândurile tale pe marginea lui. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
27 Vezi explicația lui Isus în despre acest pasaj în Matei 22:41-45. 
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OBSERVAȚII: Domnul (Yahweh) I-a vorbit Domnului lui David (Mesia) și I-a dat 

dreptul de a sta la dreapta Lui și de a fi părtaș autorității Sale. Acest lucru de-

monstrează nu doar superioritatea lui Mesia peste regele David, ci este și o 

dovadă a poziției Sale înălțate ca Domn al cerului și al pământului. În plus, ea 

ne asigură de biruința finală a lui Hristos peste toate forțele care se împotrivesc 

Lui și poporului Său. 

3. Daniel 7:13-14 este una dintre cele mai glorioase relatări ale înălțării lui Hris-

tos ca Împărat din întreaga Scriptură. Citește pasajul de mai multe ori până te 

familiarizezi cu el, apoi scrie gândurile tale pe marginea pasajelor redate mai 

jos. 

a) M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, și iată că pe norii cerurilor a 

venit Unul ca un Fiu al Omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile și a fost 

adus înaintea Lui (v. 13).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Isus este Fiul Omului (Matei 26:64; Marcu 14:62). Atunci când 

este aplicat oamenilor, termenul „îmbătrânit” denotă slăbiciunea, starea firavă 

sau starea de îmbătrânire. Totuși, când termenul I se aplică lui Dumnezeu, el se 

referă la veșnicia, înțelepciunea și puterea Lui. 

b) I S-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-I slujească 

toate popoarele, neamurile, și oamenii de toate limbile (v. 14).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Vedem aici aria de cuprindere a suveranității lui Hristos. Putem 

observa cum sunt alăturați termen după termen pentru a ne transmite că Hris-

tos a primit toată puterea peste toți oamenii. 

c) Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică, și nu va trece nicidecum, și împărăția 

Lui nu va fi nimicită niciodată (v. 14). 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În acest verset observăm caracterul veșnic al suveranității lui 

Hristos. Aceeași suveranitate fără limite pe care Nebucadnețar, împăratul Ba-

bilonului, I-a atribuit-o Dumnezeului celui Preaînalt (Daniel 4:34-35) Îi este 

acum atribuită Fiului Omului, adică lui Isus din Nazaret. O paralelă interesantă 

se găsește în înălțarea lui Iosif de către Faraon, în Geneza 41:44. Iosif fusese 

luat din închisoare și înălțat la dreapta lui faraon, așa încât nimeni nu își putea 

ridica mâna sau piciorul în tot ținutul Egiptului fără permisiunea lui. Într-o mo-

dalitate asemănătoare, dar infinit mai înaltă, Isus a fost înviat din morți și așe-

zat la dreapta lui Dumnezeu în ceruri, așa încât nimeni nu poate ridica o mână 

sau un picior în întreg universul, fără permisiunea Lui! 

  



215 

 

 
CAPITOLUL 32.                                          

DOMNUL SUVERAN 
 

În strictă legătură cu regalitatea lui Hristos este suveranitatea Lui. El nu este 

o simplă persoană, ci domnia Lui este absolută în autoritatea ei, infinită în puterea 

ei și nelimitată în aria ei de cuprindere. Nu există loc sau ființă care să se situeze 

dincolo de toiagul Său de cârmuire. Așa cum propovăduia Petru cu tot curajul în 

Ziua Cincizecimii, „să știe bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu L-a făcut 

Domn și Hristos pe acest Isus, pe care L-ați răstignit voi” (Faptele Apostolilor 2:36). 

Într-o zi, orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Isus Hristos este 

Domnul! 

1. În Scriptură, un nume sau titlu ne transmite adesea adevăruri importante des-

pre persoana care le poartă. Care sunt titlurile atribuite lui Isus Hristos în ur-

mătoarele pasaje biblice, și ce ne comunică ele despre suveranitatea sau dom-

nia Lui? 

a) D____________ (Ioan 13:13; Faptele Apostolilor 2:36; Romani 10:9; 2 Corin-

teni 4:5). Acest cuvânt provine din termenul grec kúrios, făcând referire la 

o persoană cu autoritate, precum un șef, un stăpân sau un proprietar. El era 

folosit adesea ca un titlu de respect, echivalent titlului de „domn”. În Scrip-

tură, cuvântul este folosit pentru a traduce ideea ebraică a lui Dumnezeu ca 

Domn. El a fost folosit chiar pentru a traduce nume atribuite personal lui 

Dumnezeu: Yahweh (sau Iehova) (Matei 1:22; 5:33; Marcu 5:19; Luca 1:6, 

9, 28, 46; Faptele Apostolilor 7:33). 

b) D____________ t_________________ (Faptele Apostolilor 10:36; Romani 

10:12). Acest titlu ne vorbește despre natura inclusivă a suveranității lui 

Hristos – nimic nu scapă domniei Sale. 

c) D____________ d_____________ (Apocalipsa 17:14; 19:16). Până și cele mai 

deosebite ființe dintre oameni, îngeri și demoni se supun lui Hristos. El este 

așezat cu mult deasupra oricărei domnii, autorități, puteri și stăpâniri (Efe-

seni 1:20-21).  
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d) D____________ s_____________ (1 Corinteni 2:8). În altă parte, Dumnezeu este 

denumit „Împăratul slavei” (Psalmul 24:7-10) și „Dumnezeul slavei” (Psal-

mul 29:3; Faptele Apostolilor 7:2). De aceea, acest titlu ne vorbește nu doar 

despre suveranitatea lui Hristos, ci și despre dumnezeirea Lui. 

e) D__________ și S___________ peste cei m_________ și peste cei v______ (Ro-

mani 14:9). Adevărul comunicat aici este că nu există nicio circumstanță, 

stare sau tărâm situat în afara autorității lui Hristos. Moartea nu este o cale 

de scăpare de domnia Lui. 

f) C_________ oricărei d______________ și s_______________ (Coloseni 2:10). Cu-

vântul „cap” provine din termenul grec kephalê, făcând referire la un cap 

fizic. În sens metaforic, el se referă la cineva situat pe o poziție de superio-

ritate, un șef, lider sau față de care ceilalți sunt supuși sau subordonați. Prin 

folosirea celor două cuvinte – „domnie” și „stăpânire” – Pavel accentuează 

ideea că orice alt fel de autoritate este supusă lui Hristos. 

g) S________________ și D________ (Iuda 4). Titlul de „stăpân” provine din terme-

nul grec despótēs, de unde derivă și cuvântul „despot”. Termenul se referă 

la cineva care are putere totală sau absolută, ca și autoritate totală asupra 

altuia. Acest termen este folosit cu referire la Dumnezeu în Luca 2:29, Fap-

tele Apostolilor 4:24 și Apocalipsa 6:10.  

2. În Matei 28:18, Hristosul înviat a făcut o afirmație importantă față de ucenicii 

Lui chiar înainte de înălțarea Sa la cer. Ce ne învață afirmația Lui despre domnia 

Sa? Care sunt implicațiile ei? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. În încercarea noastră de a înțelege aria de cuprindere a suveranității lui Hristos, 

așa cum este ea afirmată de El în Matei 28:18, ne este de ajutor să analizăm 

câteva pasaje biblice care vorbesc despre suveranitatea absolută a lui Dumne-

zeu. În lumina următoarelor pasaje biblice, descrie pe scurt ce înseamnă că Ta-

tăl I-a delegat toată autoritatea Fiului Său. Care este aria de cuprindere a su-

veranității și puterii Fiului? 

a) 2 Cronici 20:6 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Întrebările sunt pur retorice. Regele Iosafat nu se îndoia de suve-

ranitatea absolută a lui Dumnezeu peste tot, ci mai degrabă o declara. 

b) Iov 23:13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „El este unic” [cf. lit. NASB] are sensul literal de „El este 

unul” și se poate referi la unicitatea lui Dumnezeu sau la adevărul că El este 

neschimbător. În orice caz, este clar că nimeni nu Îl poate întoarce pe Dumne-

zeu de la ceea ce El Și-a propus să facă. 

c) Psalmul 103:19 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Psalmul 115:3; 135:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) Isaia 46:9-10; Efeseni 1:11 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Autorii Noului Testament vorbesc clar despre poziția înălțată a lui Hristos ca 

Împărat și Suveran suprem. Ce ne spun versetele de mai jos despre aria de cu-

prindere a suveranității Sale? 

a) Efeseni 1:20-22; 1 Petru 3:22 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Apostolii Pavel și Petru folosesc din nou o abundență de termeni 

într-o încercare a lor de a demonstra că fiecare ființă din orice domeniu al cre-

ației se supune domniei lui Hristos. 

b) Filipeni 2:9-11 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. În Psalmul 2 găsim una dintre cele mai mărețe profeții din întreaga Biblie des-

pre slujirea împărățească a lui Mesia. Scrie gândurile tale pe marginea fiecărui 

fragment indicat din Psalm. Ce ne învață această profeție despre suveranitatea 

lui Hristos? Ce ne spune ea despre marea nevoie a omului de a avea atitudinea 

corectă? 

a) Versetele 1-3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Psalmistul ilustrează aici răzvrătirea popoarelor și împotrivirea lor 

neobosită față de domnia suverană a lui Dumnezeu și față de Împăratul pe care 

El L-a ales. 

b) Versetele 4-6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Răzvrătirea popoarelor este zadarnică în lumina autorității neîm-

piedicate a lui Dumnezeu și a puterii Lui infinite. 

c) Versetele 7-9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Versetul 7 nu constituie o respingere a existenței veșnice a Fiului, 

ci o referință la ziua încoronării Sale ca Împărat Mesianic. 

d) Versetele 10-12 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Romani 14:7-9 este un pasaj extrem de important legat de domnia lui Isus 

Hristos. Citește textul până te familiarizezi cu el, apoi răspunde la întrebările 

care urmează. 
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a) Conform versetului 9, care a fost unul dintre marile scopuri ale morții și învi-

erii lui Hristos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Conform versetelor 7-8, ce înseamnă domnia lui Hristos pentru cel credin-

cios? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL 33.                                          

JUDECĂTORUL ÎNĂLȚAT 
 

Am învățat că Scriptura afirmă clar că Isus Hristos este Împăratul împăraților 

și că Numele Lui este singurul nume prin care oamenii pot fi mântuiți. În acest 

capitol vom vedea că Scripturile ne învață mai departe că Hristos a fost înălțat la 

dreapta Tatălui ca Judecător al tuturor oamenilor. Deși această calitate poate fi 

considerată o extensie a rolului Său de Împărat, ea este atât de prioritară în Scrip-

tură încât trebuie analizată separat. Va veni o zi când toți oamenii, fără excepție, 

vor fi judecați, și când destinele lor veșnice vor fi stabilite doar prin Omul Isus 

Hristos. Evanghelia nu poate fi înțeleasă corect fără acest adevăr. 

JUDECATA LUI HRISTOS ȘI ÎNĂLȚAREA 

Este extrem de important să înțelegem că doctrina judecății este o parte 

esențială a oricărei propovăduiri autentice a Evangheliei. Dacă vrem să fim fideli 

față de Scriptură, trebuie să propovăduim că același Hristos care a venit să moară 

pentru păcatele poporului Său va reveni pentru a-i judeca și condamna pe cei care 

au respins lucrarea Sa de mântuire. 

1. Adevărul întoarcerii lui Hristos și al judecății tuturor oamenilor prin El nu este 

în niciun caz unul de o importanță secundară, ci este o parte esențială a oricărei 

propovăduiri autentice a Evangheliei. Cum ne confirmă acest adevăr cuvintele 

lui Pavel din Romani 2:16? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2. Scriptura arată clar că prezentarea lui Hristos ca Judecător și propovăduirea 

judecății viitoare nu sunt chestiuni opționale în predicarea autentică a Evan-

gheliei, ci ele sunt cu totul cruciale. Ce ne învață despre acest adevăr afirmația 

lui Petru din Faptele Apostolilor 10:42? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

JUDECĂTORUL DESEMNAT DIVIN 

Este important să înțelegem că Hristos Și-a asumat rolul de Judecător prin 

poruncă divină. A fost buna plăcere și hotărârea suverană a Tatălui ca lumea să fie 

judecată în dreptate perfectă prin Fiul Său Isus Hristos. Acesta este un alt exemplu 

al felului cum Dumnezeu Tatăl S-a raportat întotdeauna la univers prin mijlocirea 

Fiului Său – Tatăl a creat universul prin Fiul, El guvernează universul prin Fiul, și 

într-o zi îi va judeca pe toți oamenii tot prin Fiul. 

1. Cum Îl descrie apostolul Pavel pe Domnul Isus Hristos în 2 Timotei 4:1? Scrie 

gândurile tale în legătură cu importanța acestei afirmații. 

a) Hristos Isus, care are să j________ v____ și m__________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „viii și morții” cuprinde întreaga omenire. Întrucât Hris-

tos este Domnul celor morți și al celor vii (Romani 14:9), El este în același timp 

și Judecătorul lor. Nici măcar moartea nu le oferă oamenilor o cale de scăpare 

dinaintea suveranității Sale sau a sentinței Lui. 

2. Așa cum am afirmat deja, Dumnezeu Tatăl a hotărât că El va judeca lumea cu 

dreptate prin Fiul Său Isus Hristos. Ce ne învață despre acest adevăr pasajul din 

Ioan 5:22-27? Citește textul biblic, apoi scrie gândurile tale pe marginea lui. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Isus nu neagă faptul că Tatăl judecă, ci El arată că Tatăl judecă 

prin Fiul Său (Romani 2:16). Tatăl I-a dat Fiului puterea și autoritatea de a-i 

judeca pe toți oamenii. Această onoare deosebită atribuită Fiului este o demon-

strare a dumnezeirii Lui și un motiv pentru care noi trebuie să fim atenți să Îi 

dăm Fiului onoarea care I Se cuvine. Potrivit versetului 23, nu doar că Tatăl 

judecă prin Fiul, ci omul este chemat să Îl onoreze pe Tatăl prin a-L onora pe 

Fiul, pe care El L-a rânduit să fie Judecător. În Daniel 7:13-14 a fost profețit că 

Fiul Omului (un alt nume dat lui Mesia) va primi stăpânire, slavă și o împărăție 

– și că Îl vor sluji toate popoarele, neamurile și oameni din orice limbă. Stăpâ-

nirea Lui va fi o stăpânire veșnică, indestructibilă și care nu va trece. Isus este 

acel Fiu al Omului. 

3. În Faptele Apostolilor 17:31 se găsește un alt pasaj care vorbește despre acți-

unea lui Dumnezeu de a-I atribui lui Hristos rolul de judecător al tuturor oame-

nilor. Citește pasajul până te familiarizezi cu el, apoi scrie gândurile tale despre 

acest verset. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dumnezeu a stabilit suveran o zi când toată omenirea va fi jude-

cată, iar istoria omenirii aleargă către acea zi. Această judecată nu va fi una 

arbitrară sau nedreaptă, ci va fi caracterizată de o dreptate perfectă. Dumnezeu 

nu doar că a rânduit o zi a judecății, ci El a și rânduit Omul prin care va face 

judecata. Acel Om este Fiul Său (vezi și Faptele Apostolilor 10:42). Învierea și 

înălțarea lui Isus din Nazaret constituie dovada și validarea că El este Hristosul, 

Fiul lui Dumnezeu, Domnul suprem și Judecătorul întregii creații. 

JUDECĂTORUL NEPRIHĂNIT ȘI OMNISCIENT 

Pentru a fi lipsit de greșeală în judecățile Sale, Dumnezeu trebuie să fie per-

fect neprihănit (fără cea mai mică pată morală) și omniscient (cunoscând în între-

gime de fiecare lucru).  
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Cuvântul „neprihănit” este tradus din termenul ebraic tsaddiq și din termenul 

corespunzător din limba greacă díkaios. Ambii termeni denotă corectitudinea, 

dreptatea sau puritatea morală a lui Dumnezeu. Așa cum ne învață Scriptura, Dum-

nezeu este o Ființă absolut neprihănită, care acționează întotdeauna într-o moda-

litate perfect consecventă cu natura Lui. El nu va fi și nu va face niciodată vreun 

lucru care să justifice vreo acuzație adusă împotriva lui că ar fi greșit cu ceva. În 

ziua când Dumnezeu îi va judeca pe toți oamenii prin Fiul Său Isus Hristos, până și 

cei condamnați își vor pleca capetele și vor declara că judecata Lui este dreaptă! 

Cuvântul „omnisciență” provine din termenul latin omnisciens [omnis = tot + 

sciens, din scire = a cunoaște] și se referă la atributul posesiei întregii cunoștințe. 

Dumnezeu are o cunoaștere perfectă a tuturor lucrurilor din trecut, prezent și vii-

tor. El are această cunoștință în mod nemijlocit, fără efort, simultan și atotcuprin-

zător. Nimic nu este ascuns de El. Nu există nici cea mai neînsemnată diferență 

între cunoașterea Lui și ceea ce se întâmplă în realitate. El nu doar cunoaște toate 

lucrurile, ci și interpretează toate lucrurile cu o înțelepciune perfectă. În măreața 

zi a judecății, Hristos îl va judeca pe fiecare om potrivit cunoștinței perfecte a tu-

turor lucrurilor de către Dumnezeu – așa încât niciun păcat nu va fi ascuns sau 

ocolit. Fiecare ființă, fiecare faptă și fiecare gând sunt întotdeauna înaintea Lui 

asemenea unei cărți deschise. 

1. În Scriptură, un nume are o importanță deosebită prin faptul că el transmite 

ceva despre caracterul aceluia care îl poartă. Care sunt numele atribuite Dom-

nului Isus Hristos în următoarele pasaje ale Bibliei? Ce ne comunică aceste 

nume despre neprihănirea judecății lui Hristos? 

a) Cel s_________ și n_________________ (Faptele Apostolilor 3:14). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) J__________________ cel d_______ (2 Timotei 4:8). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2. În Faptele Apostolilor 17:31 se găsește o promisiune importantă legată de ca-

racterul judecății lui Dumnezeu prin Fiul Său Isus Hristos. Identifică această 

promisiune, apoi explică-i sensul. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Pentru ca judecata făcută de Hristos să fie perfect dreaptă, El trebuie să fie 

deopotrivă neprihănit și omniscient. El trebuie să aibă cunoștința perfectă a 

tuturor lucrurilor din viața fiecărui om. Are Hristos o cunoștință suficientă pen-

tru a-i judeca pe toți oamenii cu o dreptate perfectă? Ce ne învață următoarele 

pasaje ale Scripturii în legătură cu omnisciența lui Hristos? 

a) Cum Se descrie Hristos în Apocalipsa 2:23? Ce ne transmite această descri-

ere despre profunzimea și exactitatea judecății Lui? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Cum descrie apostolul Pavel judecata lui Hristos în 1 Corinteni 4:4-5? Ce ne 

comunică această descriere despre profuziunea și exactitatea judecății Lui? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Ce afirmă apostolul Pavel în Romani 2:16 cu privire la profunzimea și perfec-

țiunea judecății lui Hristos? Va putea să se ascundă cineva de Hristos în ziua 

când El va judeca lumea? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL 34.                                          

CERTITUDINEA JUDECĂȚII 
 

Vom încheia studiul nostru pe tema Evangheliei cu o analiză a certitudinii ju-

decății și cu o descriere scurtă a acesteia. În general, omul caută să evite sau chiar 

să respingă adevărul biblic al unei judecăți viitoare. Chiar și printre creștini, există 

o tendință de a ignora subiectul de teama de a nu fi ofensatori la adresa altora. Din 

acest motiv, trebuie să afirmăm constant și consecvent că, în acord cu Scriptura 

și învățătura lui Isus Hristos, va exista o judecată viitoare care va determina desti-

nul veșnic al fiecărui om. Așa cum am afirmat deja, pentru a fi fideli Scripturii, 

trebuie să propovăduim că același Hristos care a venit să moară pentru păcatele 

poporului Său va reveni pentru a-i judeca și condamna pe cei care au respins lu-

crarea Lui de mântuire. 

CERTITUDINEA ȘI IMINENȚA JUDECĂȚII 

Scriptura susține că judecata viitoare a lumii prin Isus Hristos este deopotrivă 

sigură și iminentă. Această judecată este certă pentru că în Scriptură nu există 

nici măcar o umbră de îndoială cu privire la ea. Va exista o judecată, și fiecare om, 

de la primul până la ultimul, vor fi cercetați și judecați. Această judecată este în 

același timp una iminentă prin faptul că ea poate veni asupra lumii în orice mo-

ment. Într-o clipită de ochi și când oamenii se vor aștepta cel mai puțin, Hristos Își 

va face apariția pentru a doua oară, însă de data aceasta El nu va veni pentru a-Și 

da viața ca jertfă pentru păcat, ci pentru a judeca lumea în neprihănire și pentru a 

separa poporul Său de cei care au refuzat să creadă. Din acest motiv, Scriptura 

este plină de avertismente legate de această măreață zi și de nevoia ca toți oame-

nii să se pregătească să Își întâlnească Dumnezeul! 

1. Judecata lumii prin Omul pe care Dumnezeu L-a rânduit (Faptele Apostolilor 

17:31) constituie o realitate măreață și neschimbătoare. Ce ne învață pasajul 

din Romani 14:10-12 despre acest adevăr? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În versetul 11, Dumnezeu jură pe propria Persoană și pe propriul 

Nume nu doar că fiecare om va fi judecat, ci și că fiecare își va pleca genunchiul 

și va recunoaște deopotrivă autoritatea Lui de a judeca și dreptatea judecății 

Sale. 

2. Este important să înțelegem că judecata tuturor oamenilor prin Isus Hristos 

este la fel de iminentă pe cât este de sigură. Judecata lui Dumnezeu este imi-

nentă prin faptul că ea poate avea loc în orice moment. Acest adevăr este pre-

zentat într-o notă categorică în Iacov 5:9. Ce ne spune acest pasaj despre în-

toarcerea iminentă a lui Hristos și despre judecata care o va urma? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Hristos Judecătorul este ilustrat aici ca stând în picioare la ușă, 

gata să o deschidă și să treacă prin ea fără cel mai neînsemnat avertisment. 

Acest adevăr demonstrează urgența cu care creștinii ar trebui să le predice 

Evanghelia celor pierduți și urgența cu care oamenii ar trebui să caute împăca-

rea cu Dumnezeu. 

DESCRIERI BIBLICE ALE JUDECĂȚII 

În Scriptură ne sunt date mai multe descrieri ale celei de-a doua veniri a lui 

Hristos și ale măreței judecăți care o urmează. Aceste gânduri ne oferă crâmpeie 

ale zilei mărețe care vine asupra acestei lumi. Este important să observăm că, 

atunci când Scriptura vorbește despre Ziua Judecății, ea nu vorbește în termeni 

metaforici, ci vorbește despre un eveniment real care va pune capăt istoriei și care 

va determina destinul veșnic al fiecărui om. 

1. În Matei 16:27 se află o descriere scurtă dar categorică a celei de-a doua veniri 

a lui Hristos și a judecății fiecărui om de către El. Citește pasajul, meditează 

asupra conținutului lui, apoi scrie gândurile tale pe marginea textului. 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Titlul „Fiul Omului” face referire la Mesia sau Hristos (Daniel 

7:13-14; Ioan 5:26-27). Istoria Pământului va ajunge la un sfârșit abrupt odată 

cu venirea Domnului Isus Hristos pentru a-i judeca pe cei vii și pe cei morți. În 

Iuda 14-15, Scriptura afirmă că Domnul se va întoarce cu miile de sfinți ai Lui. 

În acel moment, Hristos îl va judeca pe fiecare om potrivit cu toate gândurile, 

cuvintele și faptele lui. Cei care nu au fost îndreptățiți prin credință, vor fi con-

damnați. 

2. În Matei 25:31-33 găsim una dintre cele mai mărețe descrieri biblice ale celei 

de-a doua veniri a lui Isus Hristos și a judecății universale care o va urma. Ci-

tește textul până te familiarizezi cu el, apoi scrie gândurile tale pe marginea 

lui. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Așa cum am afirmat deja, titlul „Fiul Omului” face referire la Me-

sia sau Hristos (Daniel 7:13-14; Ioan 5:26-27). Nu există nicio contradicție în-

tre Fiul care vine în slava Tatălui (Matei 16:27) și venirea Lui în propria slavă 

(25:31), întrucât Fiul este oglindirea slavei Tatălui Său (Evrei 1:3). La fel ca în 

Matei 16:27, vedem și aici că Isus se va întoarce cu o oaste de îngeri într-o 

manifestare spectaculoasă de putere și glorie. La întoarcerea Lui, El Își va sta-

bili autoritatea absolută, și fiecare om, de la Adam și până la ultima persoană 

care s-a născut pe pământ, va fi chemat să stea înaintea tribunalului Său. De 

la judecată nu va lipsi nicio națiune, nicio rasă, niciun popor și niciun individ. În 

acel moment, marea masă a omenirii va fi separată în două grupuri: (1) poporul 

lui Dumnezeu, care va moșteni Împărăția veșnică ce a fost pregătită pentru el 

„de la întemeierea lumii” (v. 34); și (2) cei răi, care vor fi izgoniți în „focul cel 

veșnic, care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui” (v. 41).  
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3. În Apocalipsa 20:11-15 se găsește cea mai uimitoare și mai completă descri-

ere a Zilei Judecății din întreaga Scriptură. Gândurile noastre despre Hristos ca 

Judecător nu pot fi complete fără o analiză profundă a acestui pasaj. Citește 

textul biblic până te familiarizezi cu el, apoi scrie gândurile tale pe marginea 

fiecăreia dintre frazele de mai jos. 

a) Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe Cel ce ședea pe el (v. 11). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cine stă pe scaunul de judecată? Înțelegem și cunoaștem din 

Scriptură că atât Tatăl (Apocalipsa 4:2, 9; 5:1, 7, 13; 6:16; 7:10, 15; 19:4; 

21:5) cât și Fiul (Evrei 1:3; Apocalipsa 3:21) stau pe acest scaun de judecată. 

Știm că aici este vorba despre scaunul de judecată al lui Hristos (2 Corinteni 

5:10) și despre scaunul de judecată al lui Dumnezeu (Romani 14:10). Știu că 

Dumnezeu Tatăl a rânduit o zi când va judeca lumea în dreptate prin Omul Isus 

Hristos (Faptele Apostolilor 17:31). Această măreață descoperire ce se află 

înaintea noastră nu are în vedere să facă o deosebire între Tatăl și Fiul – Tatăl 

a hotărât să îi judece pe toți oamenii prin Fiul Său. Scopul ei este să dovedească 

cum confruntarea finală a omului va fi cu Dumnezeu însuși. 

b) Pământul și cerul au fugit dinaintea Lui, și nu s-a mai găsit loc pentru ele (v. 

11).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Starea lumii vechi, care a fost pângărită de păcat și corupție, va 

trece, și în locul ei vor veni un cer nou și un pământ nou. 

c) Și i-am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de 

domnie (v. 12). 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Nimeni nu este atât de mare încât să refuze chemarea de a-și face 

apariția înaintea tronului lui Dumnezeu, și nimeni nu este atât de mic sau neîn-

semnat încât să se poată ascunde. Toți – fără excepție – vor fi acolo în acea zi 

măreață. 

d) Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea 

vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în 

cărțile acelea (v. 12).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cei care au refuzat iertarea oferită prin Evanghelia lui Isus Hristos 

vor fi judecați după faptele lor. Faptul că expresia „după faptele lor” este repe-

tată în versetul 13 este un lucru important. Este ca și cum Ioan ar fi încercat 

să trezească conștiințele oamenilor pentru a vedea păcătoșenia totală a fapte-

lor lor și pentru a conștientiza realitatea înfricoșătoare că vor fi judecați neîn-

doielnic după aceste fapte. 

e) Marea i-a dat înapoi pe morții care erau în ea; Moartea și Locuința morților i-

au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui 

(v. 13).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Nu va exista niciun loc de scăpare în Ziua cea mare a Judecății. 

Scriptura afirmă că oamenii vor striga la munți și la stânci să cadă asupra lor 
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pentru a-i ascunde de prezența Aceluia care stă pe scaunul de domnie (Apoca-

lipsa 6:16). Totuși, pledoaria lor nu va căpăta răspuns. Nu va exista niciun loc 

unde să se ascundă. 

f) Și Moartea și Locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc 

este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat 

în iazul de foc (v. 14-15).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acesta este sfârșitul tragic al tuturor celor care refuză voia lui 

Dumnezeu și oferta Lui de mântuire prin Fiul Său – despărțirea veșnică, în Iad, 

de prezența favorabilă a lui Dumnezeu. 
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DESPRE HEARTCRY                                        

MISSIONARY SOCIETY 
 

HeartCry Missionary Society și-a început activitatea în 1988, în Peru, cu do-

rința de a ajuta misionarii nativi, așa încât aceștia să îi evanghelizeze pe conațio-

nalii lor și să înființeze biserici biblice printre ei. Începând de atunci, Domnul a 

extins granițele lucrării noastre și astfel am ajuns să slujim nu doar în America 

Latină, ci și în Africa, Asia, Eurasia, Europa, Orientul Mijlociu și America de Nord. 

Țelul lucrării noastre este să facilităm creșterea lucrării misionarilor locali 

peste tot în lume. Strategia noastră este alcătuită din patru elemente esențiale: 

susținere financiară, pregătire teologică, distribuția de Biblii și literatură, și oferi-

rea oricăror instrumente necesare pentru ușurarea împlinirii Marii Trimiteri. 

În prezent susținem circa 250 de familii misionare în peste 40 de țări din 

întreaga lume. 

ASPECTE INTRODUCTIVE DESPRE HEARTCRY 

HeartCry Missionary Society a fost înființată și există spre promovarea urmă-

toarelor patru obiective: 

• Gloria lui Dumnezeu 

• Beneficiul oamenilor 

• Înființarea de biserici biblice 

• Demonstrarea credincioșiei lui Dumnezeu 

1: Gloria lui Dumnezeu 

Primul nostru mare obiectiv este gloria lui Dumnezeu. Cea mai mare preo-

cupare a noastră este ca Numele Lui să fie preamărit între popoare, de la răsăritul 

până la apusul soarelui (Maleahi 1:11) și ca Mielul care a fost junghiat să pri-

mească răsplata deplină pentru suferințele Sale (Apocalipsa 7:9-10). Noi ne găsim 

marele scop și motivație nu în om sau în faptele lui, ci în Dumnezeu, în dedicarea 
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Lui pentru gloria Sa și în dorința pe care Dumnezeu ne-o dă să Îl vedem aducându-

I-se închinare din orice popor, seminție, națiune și limbă. Noi ne punem încrederea 

nu în abilitatea Bisericii de a împlini Marea Trimitere, ci în puterea nelimitată și 

neîmpiedicată a lui Dumnezeu de a împlini tot ceea ce El a decretat. 

2. Beneficiul oamenilor 

Cel de-al doilea obiectiv major al nostru este mântuirea omenirii pierdute și 

muribunde. Creștinul care este cu adevărat pasionat de gloria lui Dumnezeu și 

încrezător în suveranitatea Lui nu va sta nepăsător față de miliardele de oameni 

din lume care încă nu au auzit Evanghelia lui Isus Hristos. Dacă suntem cu adevă-

rat asemenea lui Hristos, mulțimea de oameni pierduți ne va determina să mani-

festăm compasiune față de ei (Matei 9:36), chiar până la o mare întristare și durere 

necurmată (Romani 9:2). Sinceritatea mărturiei noastre creștine ar trebui să fie 

pusă sub semnul întrebării dacă nu suntem dornici să facem tot ceea ce ne stă în 

putință pentru a-L face cunoscut pe Hristos între popoare și pentru a îndura orice 

de dragul aleșilor lui Dumnezeu (2 Timotei 2:10). 

3. Înființarea de biserici locale 

Al treilea obiectiv major al nostru este înființarea de biserici biblice. Deși 

recunoaștem că nevoile omenirii sunt multe și că suferințele omului sunt variate, 

noi credem că toate decurg dintr-o sursă comună – depravarea radicală a inimii 

lui, vrăjmășia lui față de Dumnezeu și respingerea adevărului de către el. De aceea, 

noi credem că cel mai mare bine ce poate fi făcut față de om vine prin predicarea 

Evangheliei și prin înființarea de biserici locale care propovăduiesc întreg sfatul 

Cuvântului lui Dumnezeu, și care slujesc potrivit cu poruncile, rânduielile și înțe-

lepciunea Lui. O astfel de lucrare nu poate fi realizată în chip firesc, ci doar prin 

providența supranaturală a lui Dumnezeu și prin mijloacele pe care El le-a rânduit: 

predicarea biblică, rugăciunea de mijlocire, slujirea jertfitoare, dragostea necondi-

ționată și transformarea autentică după chipul lui Hristos. 

4. Demonstrarea credincioșiei lui Dumnezeu 

Al patrulea și ultimul obiectiv al HeartCry este să demonstreze poporului lui 

Dumnezeu că El poate cu adevărat și dorește să acopere toate nevoile noastre 

după bogățiile Lui în slavă. Nevoile aceste lucrări vor fi obținute prin rugăciune. 

Nu ne vom asigura susținerea prin promovarea proprie, prin a îndrepta cu degetul 

către noi sau prin a-i manipula pe frații și surorile noastre în Hristos. Dacă această 

lucrare este a Domnului, atunci El va fi Patronul nostru. Dacă El este cu noi, atunci 

El îi va îndemna pe copiii Lui să dăruiască, iar noi vom putea înainta. Dacă El nu 

este cu noi, nu vom și nu ar trebui să reușim. Recunoaștem că, de-a lungul anilor, 

credința noastră a fost întotdeauna slabă și fragilă, dar Dumnezeu a fost mereu 

credincios. Așa cum spunea un frate drag, Dumnezeul nostru găsește plăcut în a 

susține până și cea mai mică formă de încredere care se găsește în copiii Lui. 
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PROVOCAREA 

Noi, creștinii, suntem chemați, trimiși și avem porunca de a ne da viețile 

pentru ca Evanghelia să fie predicată fiecărei făpturi de sub cer. După dragostea 

pentru Dumnezeu, aceasta trebuie să fie cea mai mare preocupare a noastră. Nu 

există o responsabilitate mai nobilă pentru care merită să ne dăm viețile decât 

promovarea gloriei lui Dumnezeu în răscumpărarea oamenilor, prin predicarea 

Evangheliei lui Isus Hristos. Dacă cel ce este creștin este cu adevărat ascultător 

de Marea Trimitere, el își va da viața fie pentru a coborî în mină, fie pentru a susține 

frânghia pentru cei ce se coboară acolo (William Carey). În oricare dintre aceste 

două situații este necesară aceeași dedicare radicală. 

Pentru mai multe informații: 

Vizitează pagina noastră de internet la www.heartcrymissionary.com unde 

poți găsi mai multe informații despre lucrare – despre scopul nostru, credința și 

metodele noastre de slujire – și informații detaliate despre misionarii cărora avem 

privilegiul să le slujim!

 


