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CĂTRE CITITOR 
 

 

Cine a fost Isus Hristos? Iată întrebarea la care voi 
încerca să răspund. Dar scopul meu nu este ca tu să stai 
într-o neutralitate față de El. Ar fi ceva crud. A-L vedea 
și a-L savura pe Isus Hristos este cea mai importantă 
vedere și savurare de care vei avea parte vreodată. Așa 
că scopul meu este să Îl vezi ca adevăr solid și să Îl savu-
rezi cu o bucurie mare.  

Când vorbesc despre a-L vedea pe Isus Hristos, nu 
mă refer la vederea cu ochii trupești, ci cu cei ai inimii. 
Când era pe punctul de a pleca din această lume și de a 
Se întoarce la Dumnezeu Tatăl, Isus a spus: „nu Mă 
veți mai vedea” până ce „Îl veți vedea pe Fiul omului... 
venind pe norii cerului” (Ioan 16:17; Marcu 14:62). În 
acel moment, oamenii Îl vor vedea cu ochii trupești. 
Dar acum, spune Biblia, umblăm prin credință, nu 
prin vedere (2 Cor. 5:7). El nu este aici ca să Îl vedem 
fizic. El este în Cer până ce va reveni ca să fie văzut de 
toți.  

Dar Biblia spune că Îl putem vedea pe Isus într-un 
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alt sens. Ea vorbește despre „ochii inimii” (Efes. 1:18). 
Ea vorbește despre a „vedea strălucind lumina Evan-
gheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumne-
zeu” (2 Cor. 4:4). Isus însuși a vorbit despre două feluri 
de a vedea. El a spus despre mulțimile care nu price-
peau că „măcar că văd, nu văd” (Matei 13:13). Există 
un fel de a vedea cu ochii trupești și unul cu ochii spi-
rituali. Când vedem cu ochii spirituali, vedem adevă-
rul, frumusețea și valoarea lui Isus Hristos așa cum sunt 
ele în adevăr. Astfel, o persoană oarbă de azi poate să Îl 
vadă pe Hristos mai clar decât mulți care au ochi.  

Oricine poate citi istoria lui Isus și să „vadă” por-
tretele pictate de cuvintele acelora care L-au cunoscut. 
Dar nu oricine vede adevărul, frumusețea și valoarea 
Lui infinită. Unii văd doar mituri. Alții doar nesăbu-
ință. Unii văd ofensă. „Măcar că văd, nu văd”. Este ca 
și cum un copil s-ar uita la o pictură de Michelangelo și 
ar prefera niște benzi desenate. 

A-L savura pe Isus Hristos este răspunsul la acest 
al doilea fel de a vedea. Când vezi ceva ca fiind adevărat, 
frumos și valoros, îl savurezi. Adică îl prețuiești. Îl în-
drăgești, îl admiri și îl socotești prețios. Vederea spiri-
tuală și savurarea spirituală sunt atât de strâns legate, că 
ar fi corect să spunem că, dacă nu Îl savurezi pe Hristos, 
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nu L-ai văzut pe Hristos așa cum este El. Dacă nu Îl 
prețuiești mai presus de orice, nu I-ai înțeles adevărata 
valoare. 

Scopul acestei cărți este să te ajute să Îl vezi și să Îl 
savurezi pe Hristos. Singura modalitate în care acest lu-
cru se poate petrece ține de a-ți folosi ochii și urechile 
trupești ca să vezi sau să auzi mărturiile despre Isus 
Hristos spuse de cei care L-au cunoscut pe când El era 
printre noi. Iată de ce aceste capitole sunt pline de ci-
tate din Biblie. Nu contează cuvintele mele, ci ale lui 
Dumnezeu. El a dat mărturie despre Fiul Său. Mărturia 
Lui este convingătoare. Fie ca El să îți dea ochi să Îl vezi 
și inimă să Îl savurezi! 
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Cerurile spun slava lui Dumnezeu. 

PSALMUL 19:1 

 

 

Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina                         
din întuneric”, ne-a luminat inimile, ca să facem să 
strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu 

pe fața lui Isus Hristos. 

2 CORINTENI 4:6 
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1 
VĂZÂND ȘI SAVURÂND                                             
GLORIA LUI DUMNEZEU 
Țelul suprem al lui Isus Hristos 

 

Universul creat vorbește întru totul despre glorie. 
Cea mai adâncă tânjire a inimii omului și cel mai profund 
sens al Cerului și pământului sunt însumate în aceasta: 
slava lui Dumnezeu. Universul a fost creat pentru a o 
arăta, și noi am fost creați ca să o vedem și să o savurăm. 
Nimic altceva nu va conta. Iată de ce lumea este atât de 
dezorientată și de disfuncțională. Noi am schimbat slava 
lui Dumnezeu pe alte lucruri (Rom. 1:23). 

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu” (Ps. 19:1). Iată 
de ce există întreg Universul. Totul are de-a face cu slava. 
Telescopul spațial Hubble trimite imagini în infraroșu 
ale unor galaxii fade situate probabil la 12 miliarde de 
ani-lumină (12 miliarde înmulțit cu șase trilioane de 
mile). Chiar și în interiorul Căii Lactee a noastră există 
stele atât de mari, încât ar fi imposibil să le descriem, pre-
cum Eta Carinae, care este de cinci milioane de ori mai 
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strălucitoare decât Soarele nostru. 

Oamenii dau uneori peste această vastitate în ra-
port cu aparenta neimportanță a omului. Ea ne face să 
părem infinitezimal de mici. Dar sensul acestei magni-
tudini nu vorbește în principal despre noi, ci despre 
Dumnezeu. „Cerurile spun slava lui Dumnezeu”, 
afirmă Scriptura. Motivul „irosirii” unui spațiu atât de 
vast într-un Univers ca să găzduiască o fărâmă de ome-
nire este să ne vorbească ceva despre Creatorul nostru, 
nu despre noi. „Ridicați-vă ochii în sus, și priviți! Cine 
a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după nu-
măr, în șir, oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; 
așa de mare este puterea și tăria Lui, că una nu lipsește” 
(Isaia 40:26).  

Cea mai profundă tânjire din inima omului este să 
cunoască și să se bucure de slava lui Dumnezeu. Pentru 
asta am fost creați. „Adu-Mi fiii din țările depărtate și 
fiicele de la marginea pământului... pe care i-am făcut 
spre slava Mea”, spune Domnul (Isaia 43:6-7). Ca să o 
vedem, să o savurăm și să o arătăm altora – iată de ce 
existăm. Întinderile nepătrunse și inimaginabile ale 
Universului creat sunt o paralelă care vorbește despre 
„bogățiile inepuizabile ale slavei Sale” (cf. Rom. 9:23). 
Ochiul trupesc este menit să îi spună celui spiritual: 



CAPITOLUL 1 

17 

„dorința sufletului tău nu este aceasta, ci Creatorul ei”. 
Sf. Pavel a spus: „ne bucurăm în nădejdea slavei lui 
Dumnezeu” (Rom. 5:2). Sau, chiar mai precis, el a spus 
că noi am fost „pregătiți mai dinainte pentru slavă” 
(Rom. 9:23). Iată de ce am fost creați, ca să putem face 
cunoscută „bogăția slavei Lui față de niște vase ale în-
durării, pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă” 
(Rom. 9:23). 

Durerea din inima fiecăruia este o durere după 
aceasta. Dar noi o suprimăm și nu considerăm potrivit 
să Îl avem pe Dumnezeu în cunoștința noastră (Rom. 
1:28). De aceea, întreaga creație a căzut în dezordine. 
Cel mai proeminent exemplu de acest fel din Biblie 
ține de dezordinea adusă în viețile noastre sexuale. Pa-
vel spune că schimbarea slavei lui Dumnezeu pe alte lu-
cruri este cauza fundamentală a dezordinii în relațiile 
noaste, ajungându-se la aberații homosexuale (și hete-
rosexuale). „Femeile lor au schimbat întrebuințarea fi-
rească a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel 
și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-
au aprins în poftele lor unii pentru alții” (Rom. 1:26-
27). Dacă schimbăm gloria lui Dumnezeu pe lucruri in-
ferioare, El ne abandonează lăsându-ne să trăim în prac-
tică pildele depravării – acele schimburi care oglindesc, 
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în pierzarea noastră, vânzarea supremă.  

Ideea este aceasta: am fost creați ca să cunoaștem și 
să prețuim gloria lui Dumnezeu mai presus de toate lu-
crurile; și când dăm acea comoară pe imagini, totul este 
distrus. Soarele gloriei lui Dumnezeu a fost creat ca să 
strălucească în centrul sistemului solar al sufletelor 
noastre. Iar când acest lucru se petrece, toate planetele 
vieții noastre rămân pe orbitele lor normale. Dar când 
Soarele se mută din poziția lui, totul este denaturat. 
Vindecarea sufletului începe prin restaurarea gloriei lui 
Dumnezeu în locul lui înflăcărat, care atrage totul, iar 
acest loc este în centru. 

Noi toți suntem înfometați după slava lui Dum-
nezeu, nu după eu. Nimeni nu se duce la Marele Ca-
nion ca să își crească stima de sine. De ce ne ducem 
acolo? Pentru că există o vindecare mai mare a sufle-
tului când vedem splendoarea decât când ne uităm la 
noi înșine.  

Ce poate fi mai absurd într-un Univers vast și glo-
rios decât ca o ființă omenească, pe această firimitură 
numită Pământ, să stea în fața unei oglinzi încercând 
să găsească sens în propria imagine de sine? Este o 
mare tristețe că aceasta este evanghelia lumii moderne.  
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Dar ea nu este Evanghelia creștină. În întunericul 
acestei preocupări mizere cu sinele a strălucit „lumina 
Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dum-
nezeu” (2 Cor. 4:4). Evanghelia creștină are de-a face 
cu „slava lui Hristos”, nu cu mine. Și când are de-a face 
– într-o anumită măsură – cu mine, nu este că Dum-
nezeu ar face mare caz de ființa mea, ci că, în mila Lui, 
Dumnezeu mă face în stare să mă bucur preamărindu-
L în veci. 

Care este cel mai iubitor lucru pe care Isus l-ar pu-
tea face pentru noi? Care a fost țelul final, cel mai mare 
bine al Evangheliei? Răscumpărarea? Iertarea? Îndrep-
tățirea? Împăcarea? Sfințirea? Înfierea? Nu sunt toate 
aceste minunății deosebite doar mijloace care ne în-
dreaptă atenția către ceva mai măreț? Ceva final? Ceva 
ce Isus I-a cerut Tatălui să ne dea? „Tată, vreau ca acolo 
unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia, pe care 
Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-
ai dat-o Tu” (Ioan 17:24).  

Evanghelia creștină este „Evanghelia slavei lui 
Hristos” pentru că țelul ei final este ca noi să vedem, să 
savurăm și să arătăm slava lui Hristos. Iar aceasta nu 
este decât slava lui Dumnezeu. „El, care este oglindirea 
slavei Lui și întipărirea Ființei Lui” (Evrei 1:3). „El este 
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chipul Dumnezeului celui nevăzut” (Col. 1:15). Când 
lumina Evangheliei strălucește în inimile noastre, ea 
este „lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața 
lui Isus Hristos” (2 Cor. 4:6). Iar când noi „ne bucu-
răm în nădejdea slavei lui Dumnezeu” (Rom. 5:2), acea 
nădejde este „fericita noastră nădejde și arătarea slavei 
marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos” 
(Tit 2:13). Slava lui Hristos este slava lui Dumnezeu 
(vezi cap. 2). 

Într-un sens, când a venit aici, pe pământ, Hristos 
a lăsat deoparte gloria lui Dumnezeu: „Și acum, Tată, 
proslăvește-Mă la Tine însuți cu slava, pe care o aveam 
la Tine, înainte de a fi lumea” (Ioan 17:5). Dar, într-
un alt sens, Hristos a manifestat gloria lui Dumnezeu 
prin venirea Sa: „Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit 
printre noi, plin de har, și de adevăr. Și noi am privit 
slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut 
din Tatăl” (Ioan 1:14). De aceea, în Evanghelie vedem 
și savurăm „slava lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hris-
tos” (2 Cor. 4:6). Iar acest fel de „vedere” găsim vin-
decarea vieților noastre distruse. „Noi toți privim cu 
fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și 
suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în 
slavă” (2 Cor. 3:18).  
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O RUGĂCIUNE 

O, Tată al slavei, acesta este strigătul inimilor noas-
tre: să fim schimbați din slavă în slavă până ce, la 
înviere, la ultima trâmbiță, vom fi conformați com-
plet chipului Fiului Tău, Isus Hristos, Domnul nos-
tru. Până atunci, noi tânjim să creștem în har și în 
cunoașterea Domnului nostru, în special în cunoaș-
terea slavei Lui. Vrem să o vedem la fel de clar pe cât 
vedem Soarele, și să o savurăm la fel de profund ca 
pe cea mai dorită plăcere a noastră. O, Dumnezeul 
nostru îndurător, înclină-ne inimile către Cuvân-
tul Tău și către minunățiile slavei Tale. Desparte-
ne de obsesia noastră după lucruri neînsemnate. 
Deschide ochii inimilor noastre ca să vedem în fie-
care zi ceea ce Universul creat spune despre slava Ta. 
Iluminează-ne mințile să vedem slava Fiului Tău 
în Evanghelie. Noi credem că Tu ești singurul atoa-
teglorios și că nimeni nu este ca Tine. Ajută necre-
dinței noastre. Iartă rătăcirile dorințelor noastre și 
atenția nepotrivită pe care o acordăm lucrurilor in-
ferioare. Ai milă de noi de dragul lui Hristos și îm-
plinește în noi marele țel de a arăta slava harului 
Tău. În Numele lui Isus ne rugăm, amin. 



 

 

 

 

 

„Adevărat, adevărat, vă spun că, mai înainte                        
ca să se nască Avraam, sunt Eu”. 

IOAN 8:58 

 

 

La început era Cuvântul, și Cuvântul era                              
cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. 

IOAN 1:1 

 

Căci în El locuiește trupește                                                     
toată plinătatea Dumnezeirii. 

COLOSENI 2:9 
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2 
ISUS ESTE GLORIA LUI DUMNEZEU 

Dumnezeirea lui Isus Hristos 

 

Hristos nu există ca să ne facă să ne simțim impor-
tanți. Noi existăm ca să ne bucurăm preamărindu-L pe 
El. Prezumția acestei cărți este că a cunoaște gloriile lui 
Hristos este un țel, nu un mijloc. Hristos nu este glo-
rios pentru ca noi să fim sănătoși sau bogați. Hristos 
este glorios pentru ca noi, săraci sau bogați, bolnavi sau 
sănătoși, să putem fi împliniți în El.  

Prima glorie particulară care le susține pe toate ce-
lelalte este simpla existență veșnică a lui Hristos. Dacă 
pur și simplu ne gândim la ea așa cum ar trebui, o mare 
cantitate de substanță se va revărsa în corabia sufletelor 
noastre. Simpla existență este, probabil, cea mai mare 
taină. Gândește-te la caracterul absolut al realității. 
Trebuia să fie ceva care n-a venit niciodată în ființă. 
Dacă am merge înapoi și înapoi și înapoi, în veacurile 
nesfârșite, totuși n-a fost nimic niciodată. Cineva are 
cinstea să fie fost întotdeauna primul. El n-a devenit ni-
ciodată și nu S-a dezvoltat niciodată. Pur și simplu El 
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era. Cui Îi aparține această glorie specială și absolută?  

Răspunsul este Hristos, Persoana pe care lumea o 
cunoaște ca Isus din Nazaret.  

Apostolul Ioan, care a scris ultima carte a Bibliei, a 
primit revelația decisivă. El Îl citează pe Dumnezeu: 
„‚Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul’, zice 
Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce 
vine, Cel Atotputernic” (Apoc. 1:8). Aici nu vorbește 
Hristos. Acesta este Dumnezeul Cel Atotputernic. El 
Se numește „Alfa și Omega” – prima și ultima literă din 
alfabetul grecesc. În alfabet, nu poți spune despre ni-
mic (sau nimeni) care să fie înaintea lui alfa. În alfabet 
nu există nimic „înainte” de alfa. Nici nu putem vorbi 
despre ceva (sau cineva) după omega. Nu există niciun 
„după” omega în alfabet.  

Așa stau lucrurile în ceea ce-L privește pe Dumnezeu 
și realitatea. Nu există niciun „înainte de” Dumnezeu și 
niciun „după” Dumnezeu. El este acolo în sens absolut, 
oricât ai merge mai în urmă sau mai înainte. El este Reali-
tatea absolută. El are cinstea de a fi fost acolo primul și 
dintotdeauna. Lui Îi aparține această slavă specială.  

Acesta este sensul esențial al numelui Iehova din 
Vechiul Testament. El este construit pe baza verbului 



CAPITOLUL 2 

25 

„a fi”. Când Moise L-a întrebat pe Dumnezeu care este 
Numele Lui, „Dumnezeu i-a zis lui Moise: ‚Eu sunt 
Cel ce sunt’. Le vei răspunde copiilor lui Israel astfel: 
‚Cel ce se numește EU SUNT, m-a trimis la voi’” (Exod 
3:14). Acest „Eu sunt” este dezvăluit de Dumnezeu în 
Isaia ca implicând Realitatea absolută și veșnică – tre-
cut și viitor. „‚Voi sunteți martorii Mei’, zice Domnul, 
‚ca să știți, ca să Mă credeți și să înțelegeți că Eu sunt: 
înainte de Mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu, și 
după Mine nu va fi’” (Isaia 43:10). A fi „Eu sunt” în-
seamnă a fi primul și ultimul în sens absolut. Niciun 
„înainte”, și niciun „după”. Pur și simplu „Eu sunt”. 

Dumnezeu arată acest lucru explicit în Isaia 44:6: 
„Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și Răscum-
părătorul lui, Domnul oștirilor: ,Eu sunt Cel dintâi și 
Cel de pe urmă, și afară de Mine, nu este alt Dumne-
zeu’”. Și din nou în Isaia 48:12: „Ascultă-Mă, Iacove! 
Și tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu sunt Cel 
dintâi, și tot Eu sunt și Cel din urmă”. Acesta este Nu-
mele Lui: Iehova – Cel ce este absolut, veșnic și invin-
cibil. El are cinstea unică și gloria singulară de a fi fost 
dintotdeauna, când nimic altceva nu era. Și El nu va fi 
urmat de nimic. Asta înseamnă a fi Dumnezeu.  

Ce au, deci, a face toate acestea cu Hristos, pe care 
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noi Îl cunoaștem ca Isus din Nazaret?  

Totul. Apostolul Ioan L-a citat pe Hristos la sfâr-
șitul Apocalipsei sale: „Iată, Eu vin curând... Eu sunt 
Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul 
și Sfârșitul... Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul Meu să vă 
adeverească aceste lucruri pentru Biserici” (Apoc. 
22:12-13, 16). Aici vorbește Hristos, nu Dumnezeu 
Tatăl. Dar nu pot fi doi „Alfa și Omega” decât dacă cei 
doi sunt unul. Doi nu pot fi absolut „Cel dintâi și Cel 
de pe urmă” decât dacă ei sunt unul. Totuși, Hristos 
(care Se numește Isus) pretinde aceeași cinste și slavă 
care Îi aparțin lui Dumnezeu Cel Atotputernic (v. și 
Apoc. 1:17-18; 2:8).  

Hristos Și-a asumat chiar Numele glorios unic al 
lui Dumnezeu, „Eu sunt”. „Isus le-a zis: ‚Adevărat, ade-
vărat, vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, 
sunt Eu’” (Ioan 8:58). „Vă spun lucrul acesta de pe 
acum”, le spune Isus ucenicilor Lui către finalul vieții 
Sale, „înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când 
se va întâmpla, să credeți că Eu sunt” (Ioan 13:19, v. 
Ioan 8:24). Niciun om nu poate spune ceva mai măreț 
despre sine. Și ori este adevărat, ori este blasfemie. Hris-
tos a fost fie Dumnezeu, fie fără Dumnezeu.  

Ioan știa răspunsul. „La început era Cuvântul, și 
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Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumne-
zeu... Și Cuvântul S-a făcut trup... singurul [născut, în 
unele traduceri] din Tatăl” (Ioan 1:1, 14). Isus Hristos, 
„Cuvântul”, a fost „născut”, nu făcut – și nu în vreun 
moment din timp, ci veșnic. Două Persoane stau înain-
tea noastră ca un singur Dumnezeu, nu doi Dumnezei 
– „Fiul” născut din „Tatăl”, o singură dumnezeire esen-
țială. Aceasta este o taină mare, după cum este de aștep-
tat. Dar este ceea ce Dumnezeu a revelat despre Sine.  

Și apostolul Pavel a cunoscut gloria unică a lui Hris-
tos. Isus este „după trup, Hristosul, care este mai presus 
de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. 
Amin” (Rom. 9:5). Cu toate acestea, „măcar că avea chi-
pul lui Dumnezeu, totuși [El] n-a crezut ca un lucru de 
apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat 
pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se aseme-
nea oamenilor” (Fil. 2:6-7). De aceea, „în El locuiește 
trupește toată plinătatea Dumnezeirii” (Col. 2:9; v. 
1:19). Iar noi, creștinii, nu așteptăm acum un simplu 
om, ci „arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și 
Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2:13; v. și 2 Petru 1:1).  

Iată de ce autorul Epistolei către Evrei este atât de 
curajos în a spune că toți îngerii I se închină lui Hristos. 
El nu este cel mai mare dintre îngerii care se închină lui 
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Dumnezeu. El primește închinare din partea tuturor 
îngerilor ca Dumnezeu. „Și, când [Dumnezeu Îl] duce 
iarăși în lume pe Cel întâi născut, zice: ‚Toți îngerii lui 
Dumnezeu să I se închine!’” (Evrei 1:6). El este Creato-
rul a tot ceea ce există, Dumnezeu însuși: „pe când Fi-
ului I-a zis: ‚Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este 
în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de 
dreptate’... Și iarăși: ‚La început, Tu, Doamne, ai înte-
meiat pământul’” (Evrei 1:8, 10). Astfel, Tatăl aduce 
mărturie despre dumnezeirea Fiului. El „este oglindirea 
slavei Lui și întipărirea Ființei Lui, și care ține toate lu-
crurile cu Cuvântul puterii Lui” (Evrei 1:3).  

Isus Hristos este Creatorul Universului. Isus Hris-
tos este Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă. 
Isus Hristos, Persoana, nu a avut niciun început. El 
este Realitatea absolută. El are o cinste fără egal și gloria 
unică de fi fost primul și dintotdeauna. El n-a apărut 
niciodată în ființă. El a fost născut veșnic. Tatăl S-a bu-
curat veșnic de „oglindirea slavei Lui și întipărirea Fiin-
ței Lui” (Evrei 1:3) în Persoana Fiului Său.  

A vedea și a savura această slavă este țelul mântuirii 
noastre. „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie îm-
preună cu Mine și aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca să 
vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat-o Tu” (Ioan 
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17:24). A ne ospăta veșnic din aceasta este țelul ființei 
noastre create și al ființei noastre răscumpărate.  

O RUGĂCIUNE  

Tată veșnic, Tu nu ai avut vreodată un început. Tu 
nu vei avea niciodată sfârșit. Tu ești Alfa și Omega. 
Credem aceasta, pentru că Tu ne-ai revelat acest 
adevăr. Inimile noastre tresaltă de recunoștință că 
ne-ai deschis ochii ca să vedem și să cunoaștem că Isus 
Hristos este Fiul Tău veșnic, divin, născut, nu făcut, 
și că Tu, o, Tată, și El, Fiul Tău, sunteți un singur 
Dumnezeu. Tremurăm chiar să punem pe buzele 
noastre adevăruri atât de glorioase de teama ca nu 
cumva să Te dezonorăm prin cuvinte insuficiente și 
nepotrivite. Dar trebuie să vorbim, pentru că trebuie 
să Te lăudăm. Tăcerea ne-ar rușina și pietrele ar 
striga dacă noi n-am vorbi. Trebuie să fii lăudat, 
pentru că ești în lumea pe care Tu ai creat-o. Și tre-
buie să Îți mulțumim pentru că Tu ne-ai făcut să 
gustăm și să vedem gloria lui Isus Hristos, Fiul Tău. 
O, să-L cunoaștem pe El! Tată, tânjim să-L cunoaș-
tem. Alungă din mințile noastre gândurile nevred-
nice de Hristos. Satură sufletele noastre cu Duhul lui 
Hristos și cu toată măreția Lui. Mărește-ne abilită-
țile de a fi împliniți în tot ceea ce Tu ești pentru noi 



VĂZÂNDU-L ȘI SAVURÂNDU-L PE ISUS HRISTOS 

30 

în El. Acolo unde carnea și sângele sunt neputinci-
oase, descoperă-ni-L pe Hristos și trezește-ne atenția 
și dorințele, îndreptându-le către adevărul și fru-
musețea Fiului Tău atoateglorios. Și dă-ne harul ca, 
săraci sau bogați, bolnavi sau sănătoși, să putem fi 
transformați de El și să devenim un ecou al supre-
mației Sale în lume. Te rugăm în Numele lui Isus, 
amin. 
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Am văzut stând în picioare un Miel. Părea junghiat, 
și avea șapte coarne și șapte ochi. 

APOCALIPSA 5:6 

 



 

33 

3 
LEUL ȘI MIELUL 

Supremația lui Hristos 

 

Leul este admirabil pentru puterea lui feroce și în-
fățișarea lui imperială. Mielul este admirabil pentru 
blândețea lui și pentru că ne oferă lâna pentru haine ca 
un rob. Dar mai admirabil de atât este un leu ca un miel 
și un miel ca un leu. Ceea ce Îl face pe Hristos glorios, 
așa cum observa Jonathan Edwards în urmă cu peste 
250 de ani, este „o conjuncție admirabilă de perfecțiuni 
diverse”.  

De exemplu, noi Îl admirăm pe Hristos pentru 
transcendența Lui, dar chiar mai mult pentru că tran-
scendența măreției Lui este amestecată cu supunere 
față de Dumnezeu. Noi ne minunăm de El pentru că 
dreptatea Lui necompromițătoare este temperată de 
milă. Măreția Lui este îndulcită de blândețe. În egalita-
tea Lui cu Dumnezeu, El are o reverență adâncă față de 
Dumnezeu. Deși El este vrednic de orice bine, El a fost 
răbdător în suferirea răului. Stăpânirea Sa suverană 
peste lume a fost îmbrăcată cu un duh de ascultare și 
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supunere. El i-a uluit pe cărturarii mândri prin înțelep-
ciunea Lui, dar a fost suficient de smerit ca să fie iubit 
de copii. El a putut liniști furtuna cu un cuvânt, dar nu 
i-a lovit pe samariteni cu trăsnet sau să Se coboare de pe 
cruce.  

Gloria lui Hristos nu este un lucru simplu. Ea este 
o aducere împreună, într-o singură Persoană, a unor 
calități extrem de diverse. O vedem ilustrată în Noul 
Testament, în cartea Apocalipsa: „Leul din seminția lui 
Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea 
și cele șapte peceți ale ei” (5:5). Aici este Hristosul tri-
umfător, ca un leu, gata să deschidă cartea istoriei.  

Dar ce vedem în următorul verset? „Și la mijloc, 
între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii, și între 
bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel. Părea jun-
ghiat, și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele 
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pămân-
tul” (v. 6). Așadar, Leul este un Miel – un animal care 
este slab, blând, smerit și ușor de a cădea pradă, tuns ca 
să fim îmbrăcați și ucis ca să ne hrănim din el. Așa că 
Hristos este Leul ca un miel. 

Leul din Iuda a cucerit pentru că El a fost gata să 
acționeze ca un miel. El a intrat în Ierusalim în dumi-
nica floriilor ca un Rege pe calea întronării, și a ieșit din 
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Ierusalim în Vinerea Mare ca un miel pe calea către jun-
ghiere. El i-a alungat pe tâlharii din Templu asemenea 
unui leu care își devorează prada. Apoi, la finalul săptă-
mânii, El Și-a dat gâtul măreț ca să fie junghiat, când 
oamenii L-au junghiat pe Leul din Iuda ca pe un miel 
de jertfă.  

Dar ce fel de miel? Apocalipsa 5:6 spune: „stând în 
picioare un Miel. Părea junghiat, și avea șapte coarne”. 
Observați două lucruri. În primul rând, Mielul „stă în 
picioare”. El nu se tăvălește pe pământ într-o baltă de 
sânge, cum era odinioară. Da, El a fost junghiat, dar 
acum stă în picioare – în picioare în cercul cel mai apro-
piat de scaunul de domnie. 

În al doilea rând, Mielul are șapte coarne. Un corn 
este simbolul tăriei și puterii atât în cartea Apocalipsa 
(12:3; 13:1; 17:3, 12), cât și în Vechiul Testament 
(Deut. 33:17; Ps. 18:2; 112:9). Iar cifra șapte are sensul 
plinătății și desăvârșirii. Așa că acesta nu este un miel 
obișnuit. El a înviat din morți și este cu totul puternic 
în tăria Lui simbolizată prin cifra șapte. În fapt, El este 
un Miel ca un leu. 

Vedem cutremurându-ne acest lucru în Apoca-
lipsa 6:16, unde oamenii strigă către munți și către 
stânci: „Cădeți peste noi, și ascundeți-ne de Fața... și de 
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mânia Mielului”. Și îl vedem iar în Apocalipsa 17:14: „Ei 
se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că 
El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților”.  

Așadar, Hristos este un Leu ca un miel și un Miel 
ca un leu. Aceasta este gloria Lui – „o conjuncție admi-
rabilă de perfecțiuni diverse”. 

Această conjuncție glorioasă strălucește cu atât 
mai mult întrucât ea corespunde perfect slăbiciunii 
noastre și tânjirii noastre după măreție. Isus a spus: 
„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă 
voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră, și învă-
țați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima” 
(Matei 11:28-29). Blândețea de miel și smerenia acestui 
Leu ne caută pe noi în tulburarea noastră. Și Îl iubim 
pentru ea. Dacă El i-ar fi căutat doar pe cei tari, aseme-
nea forțelor speciale din marină, care vor să fie puter-
nici, am cădea pradă disperării. 

Dar doar această calitate a blândeții n-ar fi glori-
oasă. Blândețea și smerenia ca de miel a Leului devin 
strălucitoare când sunt puse alături de infinitatea auto-
rității veșnice ca de leu a Mielului. Doar această potri-
vire vine în întâmpinarea tânjirii noastre după măreție. 
Da, noi suntem slabi, trudiți și împovărați. Dar în fie-
care inimă arde, cel puțin din când în când, un vis ca 
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viețile noastre să fie trăite pentru ceva mai măreț. Isus a 
spus despre acest vis: „Toată puterea Mi-a fost dată în 
Cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate 
neamurile... iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până 
la sfârșitul veacului” (Matei 28:18-20).  

Mielul ca un leu ne cheamă să ne încurajăm văzând 
autoritatea Lui absolută asupra întregii realități. Iar El 
ne aduce aminte că, în toată acea autoritate, El va fi cu 
noi până la sfârșitul veacului. După asta tânjim – un 
lider invincibil, o căpetenie. Noi, niște simpli muritori, 
pur și simplu nu suntem astfel. Noi suntem vrednici de 
milă, și totuși avem patimi puternice. Noi suntem 
slabi, și totuși visăm să facem minuni. Noi suntem tre-
cători, și totuși veșnicia este scrisă în inimile noastre. 
Gloria lui Hristos strălucește cu atât mai mult datorită 
conjuncției perfecțiunilor Lui diverse și felului în care 
ea corespunde perfect complexității noastre. 

Cândva, acest Leu ca un miel a fost asuprit și a lo-
vit. El a fost dus la măcelărie. El a fost mut ca o oaie 
înaintea celor ce o tund, nu Și-a deschis gura (Isaia 
53:7). Dar în ziua de apoi, lucrurile nu vor mai fi la fel. 
Leul ca un miel va deveni Mielul ca un leu și, cu 
aplomb imperial, El va ocupa locul Său pe malul iazu-
lui de foc, unde vrăjmașii Lui nepocăiți vor fi „chinuiți 
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în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea 
Mielului... în vecii vecilor” (Apoc. 14:10-11).  

O RUGĂCIUNE  

Dumnezeule atotputernic și milostiv, ne bucu-
răm gândindu-ne la tăria și îndurarea Ta ma-
nifestate în Fiul Tău, Domnul nostru Isus Hris-
tos. Ne bucurăm de tăria puterii Lui ca de leu și 
de blândețea Lui de miel. Suntem încurajați de 
această combinație incomparabilă de perfecți-
uni. Ea ne reasigură că nu este nimeni ca El și că 
El nu este un simplu om, ca alții. O, dă-ne harul 
să fim eliberați de indiferența noastră îndrăz-
neață, ca să tremurăm înaintea Leului din 
Iuda și să ne smerim sub sfințenia Lui ca focul. 
Și dă-ne harul ca, în zdrobire și temere, să prin-
dem curaj uitându-ne la Mielul ca un leu. O, ce 
nevoie avem de acest Hristos întreg! Deschide-ne 
ochii să vedem plinătatea perfecțiunii Lui. Înde-
părtează-ne de imaginile distorsionate și greșite 
ale Fiului Tău care ne slăbesc închinarea și ne 
împiedică ascultarea. Fie ca puterea Leului și 
dragostea Mielului să facă așa încât credința 
noastră în Hristos să fie de nezdruncinat. Elibe-
rează-ne de visele mărunte, de îndrăzneala ti-
midă și de planurile împiedicate. Dă-ne putere. 
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Întărește-ne. Fă-ne să iubim înflăcărat și să iu-
bim în smerenie. Fă-ne părtași încrederii Leului 
din Iuda, care I-a dat dorința de a muri ca un 
Miel și de a învia în bucurie veșnică. Și în toate 
acestea, fă așa încât să privim cu toată puterea 
către gloria lui Hristos și ca Tu să fii onorat prin 
El. Te rugăm în Numele lui Isus, amin.  



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untde-
lemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii Tăi. 

EVREI 1:9 

 

Bine, rob bun și credincios...                                                   
intră în bucuria stăpânului tău. 

MATEI 25:21 
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4 
BUCURIA INDESTRUCTIBILĂ 

Bucuria lui Isus Hristos 
 

Dacă un salvamar te scoate cu viață de sub valurile 
Oceanului Atlantic, nu mai contează dacă el este trist. 
Nu contează ce stare mentală are când tu îți îmbrățișezi 
iarăși familia pe plajă. Dar în cazul mântuirii pe care 
Isus o dă, lucrurile stau foarte diferit. Isus nu ne mân-
tuiește ca să ne redea familiei noastre, ci pentru Sine. 
Dacă El este trist, mântuirea noastră va fi tristă. Și aceea 
nu este o mântuire măreață.  

Isus însuși – și tot ceea ce este Dumnezeu pentru 
noi în El – este marea noastră răsplată, nimic mai pu-
țin. „Eu sunt Pâinea vieții... Dacă însetează cineva, să 
vină la Mine” (Ioan 6:35; 7:37). Mântuirea nu este în 
principal iertarea de păcate, ci părtășia cu Isus (1 Cor. 
1:9). Iertarea ia tot ce stă în calea acesteia, așa încât ea 
să poată avea loc. Dacă această părtășie nu este atoate-
împlinitoare, nu există nicio mântuire măreață. Dacă 
Hristos este posac, sau chiar calm și stoic, veșnicia va fi 
un suspin foaarte lung.  
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Dar gloria și harul lui Isus arată că El este și va fi 
întotdeauna indestructibil de fericit. Am spus că este 
gloria Lui, pentru că tristețea nu este glorioasă. Și am 
spus că este harul Lui, pentru că cel mai bun lucru pe 
care El îl are pentru noi este bucuria Sa. „V-am spus 
aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, 
și bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15:11; v. și 
17:13). Isus nu ar mai fi la fel de plin de har dacă El doar 
mi-ar crește bucuria până la limita ei maximă, după care 
să mă lase așa încât să nu am parte de bucuria Lui. Capa-
citatea mea de a mă bucura este foarte limitată. Așa că 
Hristos nu doar că Se oferă ca obiect divin al bucuriei 
mele, ci toarnă asupra mea capacitatea Lui de a Se bu-
cura, așa încât să mă pot bucura de El cu înseși bucuria 
lui Dumnezeu. Aceasta este glorie, și aceasta este har. 

Nu este glorios să fii posac. De aceea, Hristos n-a 
fost niciodată posac. Din veșnicie, El a fost oglinda bu-
curiei infinite a lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dum-
nezeu a rostit aceste cuvinte în Proverbe 8:30: „Eu 
eram meșterul Lui, la lucru lângă El, și în toate zilele 
eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui”. 
Hristosul veșnic, Agentul fericit și egal al lui Dumne-
zeu în creație, Se bucura veșnic înaintea lui Dumnezeu 
și era veșnic desfătarea lui Dumnezeu. Și vedem încă de 



CAPITOLUL 4 

43 

două ori acest adevăr în Noul Testament.  

În Evrei 1:8-9, Dumnezeu vorbește cu Fiul, nu cu 
îngerii, și Îi spune aceste cuvinte uimitoare: „Scaunul 
Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci... Tu 
ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea: de aceea, 
Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untde-
lemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii Tăi”. Isus 
Hristos este cea mai fericită ființă din Univers. Bucuria 
Lui este mai mare decât toată bucuria îngerilor Ceru-
lui. El oglindește perfect bucuria infinită, sfântă și nes-
tăvilită a Tatălui Său.  

Apoi în Faptele Apostolilor 2:25-31, Petru inter-
pretează Psalmul 16 ca referindu-se la Hristos: „Eu Îl 
aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că 
El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea, mi 
se bucură inima, și mi se veselește limba... căci nu-mi vei 
lăsa sufletul în Locuința morților, și nu vei îngădui ca 
Sfântul Tău să vadă putrezirea... Mă vei umple de bu-
curie cu starea Ta de față”. Hristosul înviat va scutura 
umbrele morții și va fi bucuros cu veselia lui Dumne-
zeu. Gloria lui Hristos este bucuria Sa infinită, veșnică 
și indestructibilă în prezența lui Dumnezeu.  

Dar dacă a fi posac nu este ceva glorios, nu este glo-
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rios nici a fi vesel într-un fel ușuratic. Veselia nepăsă-
toare dintr-o gală de bal și cea nestăvilită dintr-un gulag 
rusesc nu sunt totuna. Una este superficială, cealaltă 
triumfătoare. Una este ușuratică, cealaltă glorioasă. 
Există un zâmbet împrumutat al celui care n-a cunos-
cut durerea niciodată. Numai că el nu poate fi caracte-
ristic unui păstor bun sau unui Mântuitor măreț. Dar 
Hristos este un Mântuitor măreț.  

De aceea, acest om al bucuriei indestructibile a fost 
„om al durerii și obișnuit cu suferința” (Isaia 53:3). 
„Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; 
rămâneți aici, și vegheați împreună cu Mine” (Matei 
26:38). Acest „Mare Preot” nu este incapabil să simtă 
cu noi în slăbiciunile noastre, pentru că El a fost ispitit 
în orice fel suntem noi ispitiți (Evrei 4:14-15). El a 
plâns cu cei ce plâng (Ioan 11:35) și S-a bucurat cu cei 
ce se bucură (Luca 10:17, 21). El a cunoscut foamea 
(Matei 4:2), a fost obosit (Ioan 4:6), a fost abandonat 
(Matei 26:56), trădat (Matei 26:45), bătut (Matei 
27:26), batjocorit (Matei 27:31) și răstignit (Matei 
27:35).  

Bucuria nelimitată nu înseamnă că există doar bu-
curie. Dar a fost El oare împărțit între bucurie și întris-
tare? Poate un suflet infinit de glorios să fie întristat? 
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Da, întristat, dar nu rupt și dezintegrat. Hristos era 
complex, dar nu confuz. Existau note divergente în 
muzica sufletului Său, dar rezultatul a fost o simfonie. 
Strategia complexă de luptă a unui general îi poate per-
mite dușmanului să aibă biruințe temporare și aparente 
din punct de vedere tactic, doar pentru a căpăta o biru-
ință mai mare în final. Acesta nu este un semn al con-
fuziei în mintea generalului. Așa li se poate părea celor 
care văd doar partea din teren. Dar aici este gloria Lui. 
Oceanul Pacific poate să aibă o mie de furtuni, dar pri-
vit de la o sută de mile din aer, totul este o masă imensă 
de apă adâncă, glorioasă și calmă.  

Prin agoniile din Ghetsimani și Golgota, Isus a fost 
susținut de o bucurie indestructibilă. „Pentru bucuria 
care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit ru-
șinea, și șade la dreapta scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu” (Evrei 12:2). Și în ce a constat acea bucu-
rie care L-a susținut prin toate? Era bucuria de a primi 
închinare din partea celor pentru care a murit ca să îi 
facă bucuroși în Dumnezeu. Bunul Păstor Se bucură 
pentru o singură oaie care a fost pierdută și regăsită 
(Matei 18:13). Cu cât mai mult Se va bucura El pentru 
oștirile nenumărate ale celor răscumpărați!  

Există aici o lecție pentru felul în care ar trebui să 
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trecem prin suferință? Ai observat vreodată că noi sun-
tem chemați nu doar să imităm suferința Domnului, ci 
și bucuria Lui în ea? Pavel le-a spus tesalonicenilor: 
„voi înșivă ați călcat... pe urmele Domnului, întrucât 
ați primit Cuvîntul în multe necazuri, cu bucuria care 
vine de la Duhul Sfânt” (1 Tes. 1:6). Ceea ce a umplut 
această tânără biserică era bucuria Domnului în sufe-
rință.  

Aceasta este o chemare și pentru noi. Vom îmbră-
țișa suferința pentru cauza lui Hristos? Nu lipsa de bu-
curie, ci suferința. Vom lua aminte la chemarea din 
Evrei 13:13, care spune: „Să ieșim dar afară din tabără 
la El, și să suferim ocara Lui”? Răspunsul va arăta dacă 
ne dorim mai mult cetatea lui Dumnezeu decât cea a 
omului. Oare vom răspunde astfel: „noi n-avem aici o 
cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare” 
(Evrei 13:14)? Sau ne vom alipi de plăcerile de o clipă 
ale Egiptului (Evrei 11:25-26)?  

Pentru cei care au gustat bucuria lui Isus, cu sigu-
ranță că nimic nu este mai convingător decât nădejdea 
copleșitoare de a auzi cuvântul Său final: „Bine, rob 
bun și credincios... intră în bucuria stăpânului tău” 
(Matei 25:21). Cetatea lui Dumnezeu este o cetate a 
bucuriei. Iar acea bucurie este bucuria indestructibilă a 
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lui Hristos.  

O RUGĂCIUNE  

Tată, este o mare mângâiere pentru noi să știm 
că Tu și Fiul Tău nu sunteți niciodată ușuratici 
și nici posaci. Ne bucurăm în adevărul că Tu 
poți fi infinit de fericit fără să fii rece față de 
durerile noastre. Suntem uimiți că lumina bu-
curiei lui Isus dă naștere unui curcubeu în lacri-
mile de pe fața Lui. Tânjim să fim așa. Vrem să 
fim puternici și neclătinați în bucuria credinței 
noastre. Dar nu vrem să fim indiferenți față de 
urâciunea păcatului nostru sau față de durerea 
altor oameni care trec prin greutăți. O, Doamne, 
împlinește în noi planul Fiului Tău când ai pro-
mis că bucuria Lui va fi în noi și că bucuria 
noastră va fi deplină. Fă ca roada Duhului – 
bucuria – să înflorească în viețile noastre. Sa-
tură-ne dimineața cu dragostea Ta statornică, 
așa încât să ne putem bucura și să ne putem veseli 
în Tine. Trezește sufletele noastre adormite din 
somnul apatiei. Îndepărtează starea de căldicel 
din inimile noastre. Înflăcărează zelul pentru 
gloria Numelui Tău. Fie ca Hristos să locuiască 
în inimile noastre cu bucuria Lui indestructi-
bilă astfel ca, zi după zi, să fim conformați tot 
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mai mult chipului Lui bucuros. Și astfel să pu-
tem fi un loc de refugiu și de împrospătare veș-
nică pentru o lume deznădăjduită și care caută 
bucuria, pentru cei care nu știu că sunt înfome-
tați după gloria bucuriei lui Dumnezeu în Isus 
Hristos. În Numele Lui Te rugăm, amin. 
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Nu există plantă sau floare de pe pământ care să nu 
descopere gloriile Tale; iar norii se ridică și furtunile 

lovesc la porunca venită de la tronul Tău. 

ISAAC WATTS 

Cânt puterea minunată a lui Dumnezeu 

 

Cine este acesta de Îl ascultă chiar și vântul și marea? 

MARCU 4:41 
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5 
VÂNTURILE ȘI VALURILE                         

CUNOSC GLASUL LUI 
Puterea lui Isus Hristos 

 

În iulie 1995, soția mea Noël, doi dintre copiii 
noștri și cu mine stăteam lipiți de pardoseală, departe 
de orice fereastră, pentru că ne aflam pe traiectoria ura-
ganului Erin, în Pensacola, Florida. Un pin înalt și 
vechi a bărbierit colțul dormitorului nostru în căderea 
lui. În „ochiul” furtunii, am mers pe afară într-o liniște 
perfectă ca să vedem dezastrul produs. Apoi, după do-
uăzeci de minute, ne-am ascuns iarăși de partea de di-
napoi a furtunii, care a doborât coșurile caselor și a 
zdrobit mașini sub greutatea trunchiurilor de stejar 
vechi de peste o sută de ani.  

Dumnezeu a răscolit plaja—  
Picioarele și fețele noastre n-ar fi putut suporta 
nisipul străpungător.  
Dumnezeu a pășit pe țărm— 
Palmierii s-au clătinat, răspândind ramuri în 
calea Lui.  
Dumnezeu a pătruns mai adânc pe pământ—  
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Magnoliile, pinii și stejarii, 
Care s-au întins o sută de ani către Dumnezeu, 
Au căzut la pământ înaintea Lui.  
Dumnezeu a stat și a respirat—  
În timp ce noi – în odăița întunecată—  
Ne-am temut să Îi vedem slava.  

A fost un moment zdrobitor pentru inimă, plin de 
închinare, în fața puterii brute și de neoprit. Pierderile 
au fost dureroase, chiar dacă nu se puteau compara cu 
cele ale uraganului Mitch din Honduras, în 1998, care 
a luat 10.000 de vieți omenești, și care, la rândul lui, a 
fost mic prin comparație cu ciclonul care au ucis 
131.000 de oameni în Bangladesh pe 30 aprilie 1991, și 
a lăsat în urmă nouă milioane de oameni fără case. În 
fața distrugerilor unui asemenea vânt ai două opțiuni: 
să te închini sau să blestemi.  

Vântul fusese ceea ce îi omorâse pe cei zece copii ai 
lui Iov: „deodată, a venit un vânt mare de dincolo de 
pustie, și a izbit în cele patru colțuri ale casei: Casa s-a 
prăbușit peste tineri, și au murit” (Iov 1:19). Când bu-
bele s-au adăugat la asta, nevasta lui Iov a spus: „Bles-
temă-L pe Dumnezeu, și mori” (Iov 2:9). Dar răspun-
sul lui Iov la moartea copiilor lui a fost altul: „Atunci 
Iov s-a sculat, și-a sfâșiat mantaua, și și-a tuns capul. 
Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat, și a zis: 
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‚Domnul a dat, și Domnul a luat, binecuvântat fie Nu-
mele Domnului!’” (Iov 1:20-21). Iar când bubele au 
fost adăugate la durerea lui, el i-a spus soției sale: „Să 
primim binele de la Dumnezeu și să nu primim neca-
zurile?” (Iov 2:10, traducerea autorului).  

Ambele, nu doar una, sunt lucrarea lui Dumnezeu 
și temeiul închinării. Mai târziu în cartea Iov, Elihu a 
spus clar acest lucru: „Vijelia vine de la miazăzi... Dum-
nezeu, prin suflarea Lui, face gheața, și micșorează lo-
cul apelor mari. Încarcă norii cu aburi, și-i risipește 
scânteietori; mișcarea lor se îndreaptă după planurile 
Lui, pentru împlinirea a tot ce le poruncește El pe fața 
pământului locuit. Îi face să pară ca o nuia cu care lo-
vește pământul, sau ca un semn al dragostei Lui. Iov, ia 
aminte la aceste lucruri! Privește liniștit minunile lui 
Dumnezeu!” (Iov 37:9-14).  

Psalmul 29 discută și celebrează această minunăție: 
furtuna. „Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul... 
glasul Domnului este măreț. Glasul Domnului sfarmă 
cedrii... Glasul Domnului... despoaie pădurile; în loca-
șul Lui totul strigă: ‚Slavă!’” (Ps. 29:3-5, 9).  

Slava lui Dumnezeu este cea care implică brațul 
Lui puternic în vânt și furtună. „Știu că Domnul este 
mare... Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, 
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în mări și în toate adâncurile. El ridică norii de la mar-
ginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie, și 
scoate vântul din cămările lui” (Ps. 135:5-7). „Lăudați-
L pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare, și 
adâncuri toate; foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi 
năprasnice, care împliniți poruncile Lui” (Ps. 148:7-8). 
Isaac Watts a avut picioarele pe pământ și mintea în 
Cer când a scris: „norii se ridică și furtunile lovesc la 
porunca venită de la tronul Tău”.  

De aceea, nu ne surprinde că, atunci când Hristos 
a venit în lume, toată natura s-a plecat în fața autorității 
Lui. El i-a poruncit vântului, și a fost ascultat. Iar când 
ucenicii au văzut asta, s-au minunat. Apoi I s-au închi-
nat. „S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca va-
lurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia... El S-
a sculat, a certat vântul, și a zis mării: ‚Taci! Fără gură!’ 
Vântul a stat, și s-a făcut o liniște mare... I-a apucat o 
mare frică, și ziceau unii către alții: ‚Cine este acesta de 
Îl ascultă chiar și vântul și marea?’” (Marcu 4:37-41).  

Apa L-a ascultat pe Isus în mai multe feluri. La po-
runca Lui, ea s-a făcut „solidă” sub picioarele Lui, așa 
că El a putut merge pe ea. Când ucenicii au văzut asta, 
ei „s-au închinat înaintea lui Isus, și I-au zis: ‚Cu adevă-
rat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!’” (Matei 14:33). Altă 
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dată, El i-a poruncit apei, și ea s-a transformat în vin la 
nunta din Cana. Drept răspuns, spune Ioan, El „Și-a 
arătat slava Sa, și ucenicii Lui au crezut în El” (Ioan 
2:11). Vântul și apa fac orice le spune Domnul Isus să 
facă. Liniștiți-vă! Susțineți greutatea! Fă-te vin! Legile 
naturii au fost făcute de Hristos și se schimbă la po-
runca Lui.  

Nu doar că toate lucrurile au fost create de Hristos 
(Ioan 1:3; Col. 1:16; Evrei 1:2), ci și totul este susținut 
în ființă clipă de clipă, în tot Universul, prin voia Lui. 
El „ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui” (Evrei 
1:3). „Toate se țin prin El” (Col. 1:17). Isus Hristos de-
finește realitatea la început și îi dă formă în fiecare se-
cundă.  

Nenorocirile, febra, peștii, hrana, smochinii. Ori-
unde te-ai îndrepta, Hristos este Domnul absolut peste 
toată substanța materială. El le poruncește morților să 
învieze cu un cuvânt. „Lazăre, ieși afară” (Ioan 11:43). 
„Tinerelule, scoală-te, îți spun” (Luca 7:14). „Talita 
cumi, care, tălmăcit, înseamnă: ‚Fetițo, scoală-te, îți 
zic!’” (Marcu 5:41). El a mustrat o febră, și aceasta a pă-
răsit-o pe soacra lui Petru (Luca 4:39). El a plănuit ca 
un pește să înghită o monedă și apoi să fie prins de Pe-
tru cu undița (Matei 17:27). El a luat cinci pâini și a 
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hrănit cu ele cinci mii de oameni (Matei 14:19-21). Și a 
făcut ca un smochin să se usuce prin blestemul Lui 
(Marcu 11:21).  

Acum avem o alegere de făcut. Să ne închinăm sau 
să blestemăm. Exista un grup de oameni la mormântul 
lui Lazăr care gândeau corect, dar aveau inimile greșite. 
Ei spuneau: „El, care a deschis ochii orbului, nu putea 
face ca nici omul acesta să nu moară?” (Ioan 11:37). 
Răspunsul la acea întrebare este da. Isus a potrivit sosi-
rea Sa la casa lui Lazăr așa încât să lase ca prietenul lui 
să moară. El a așteptat două zile, apoi a spus: „Lazăr a 
murit. Și mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să 
credeți” (Ioan 11:14-15). Da, El ar fi putut să îl salveze. 
La fel cum ar fi putut să salveze copiii lui Iov, și pe cei 
zece mii din Honduras și Guatemala poruncindu-i ura-
ganului Mitch să se îndrepte spre mare, așa cum a făcut 
la Galileea.  

Ne vom închina sau Îl vom blestema pe Cel care 
stăpânește lumea? Vor dicta păcătoșii cine să trăiască și 
cine să moară? Sau vom spune asemenea Anei: „Dom-
nul omoară și învie, El pogoară în locuința morților și 
El scoate de acolo” (1 Sam. 2:6)? Și ne vom închina ase-
menea lui Iov, acoperindu-ne capetele cu cenușă: „bi-
necuvântat fie Numele Domnului” (Iov 1:21)? Vom 
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învăța de la Iacov că există un scop bun în toate: „Ați 
auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, și ați văzut ce 
sfârșit i-a dat Domnul, și cum Domnul este plin de 
milă și de îndurare” (Iacov 5:11)? Ar trebui să ne uităm 
la vânt și să stăm în picioare pe valurile suferinței și să 
cântăm asemenea lui Katharina von Schlegel,  

Liniștește-te, sufletul meu! Domnul tău te va 
ghida  
În viitor la fel cum te-a călăuzit în trecut; 
Nădejdea ta, încrederea ta să nu se clatine;  
Căci tot ce este tainic va străluci la sfârșit.  
Liniștește-te, suflete! Valurile și vânturile vor cu-
noaște 
Glasul Lui care a stăpânit peste ele aici, pe pă-
mânt.  

„Liniștește-te, sufletul meu”  

O RUGĂCIUNE  

O, Doamne, suferința din lume este atât de răspân-
dită și durerea este atât de mare! Ai milă și trezește 
sufletele a milioane de oameni la nădejdea unei 
odihne acum și a bucuriei fără egal în veacul viitor. 
Trimite biserica Ta, o, Doamne, cu ajutor și Cuvân-
tul Evangheliei, ca să vestească faptul că există ier-
tare de păcate prin credința în Hristos și că nicio su-
ferință de aici nu merită să fie comparată cu gloria 
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care va fi descoperită față de copiii lui Dumnezeu. 
Protejează-Ți biserica, o, Tată, de gânduri nepotri-
vite față de calamitățile care lasă milioane de oa-
meni lipsiți de nevoile vieții, și protejeaz-o de lașitate 
înaintea criticilor, ca nevasta lui Iov, care nu a pu-
tut avea încredere în înțelepciunea, puterea și bună-
tatea lui Hristos în mijlocul necazului inexplicabil. 
O, ajută necredinței noastre! Înclină-ne inimile 
față de Cuvântul Tău și față de asigurările lui că 
Tu faci „totul după sfatul voii Tale” și că niciun 
plan al Tău nu poate fi împiedicat, că Tu faci binele 
și acționezi înțelept în modalități la care noi nu pu-
tem nici măcar să visăm acum. Păstrează-ne în 
pace, o, Doamne, și ferește-ne să cârtim și să ne plân-
gem. Dă-ne inimi smerite și supuse sub mâna Ta cea 
tare. Învață-ne să așteptăm și să veghem împlinirea 
finală și sfântă a planurilor Tale în toate lucrurile. 
Ajută-ne să ne „bucurăm în nădejde” chiar când 
circumstanțele prezente ne duc la lacrimi. Deschide-
ne ochii inimii ca să vedem măreția moștenirii noas-
tre în Hristos, și atinge-Te cu mâini blânde și îndu-
rare de nenorocirile din lume. Ne rugăm în Numele 
lui Isus, amin.  
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Doamne, Tu toate le știi. 

IOAN 21:17 

 

Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se       
întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla,        

să credeți că Eu sunt. 

IOAN 13:19
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6 
CINEVA MAI MARE                                    
DECÂT SOLOMON 

Înțelepciunea lui Isus Hristos 

 

Mulți dintre cei care s-au apucat să Îl reducă la tă-
cere pe Isus au spus în final că „niciodată n-a vorbit 
vreun om ca omul acesta” (Ioan 7:46). Un motiv ține de 
înțelepciunea și cunoașterea incomparabilă a lui Isus.  

Împărăteasa din Seba a fost atât de uimită de înțe-
lepciunea și cunoașterea lui Solomon, încât, când a vă-
zut toată casa lui și când a auzit răspunsurile lui la în-
trebările ei: „i s-a tăiat răsuflarea” (1 Împ. 10:5, NTR). 
Pur și simplu i s-a tăiat răsuflarea. Atunci care este sen-
sul cuvintelor lui Isus: „Împărăteasa de la Miazăzi se va 
scula alături de neamul acesta, în ziua judecății, și-l va 
osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului, 
ca să audă înțelepciunea lui Solomon; și iată că aici este 
Unul mai mare decât Solomon” (Matei 12:42)?  

Nici măcar cel mai înțelept dintre regi nu a vorbit 
ca acest om. Cineva a apărut pe scena istoriei și n-a avut 
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egal în cunoaștere și înțelepciune. Până într-un punct, 
Isus era dorit să discute cu înțelepții din vremea Sa. Dar 
când a venit ceasul, iar El a fost gata, El a rostit propo-
ziția decisivă care a pus capăt conversației („Deci, dacă 
David Îl numește Domn, cum este El fiul lui?” [Matei 
22:45]): „Nimeni nu I-a putut răspunde un cuvânt. Și, 
din ziua aceea, n-a îndrăznit nimeni să-I mai pună în-
trebări” (Matei 22:46). Cunoașterea și înțelepciunea 
Lui L-au făcut să fie stăpân pe fiecare situație. Un mo-
tiv pentru a admira și avea încredere în Isus mai presus 
de orice alte persoane ține de faptul că înțelepciunea și 
cunoașterea Lui sunt fără egal.  

El îi cunoaște pe toți oamenii în profunzime, atât 
inimile cât și gândurile noastre. Ioan a mărturisit această 
vastă cunoaștere când a spus că Isus nu S-a încrezut în 
oameni, pentru că „îi cunoștea pe toți. Și n-avea trebu-
ință să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fi-
indcă El însuși știa ce este în om” (Ioan 2:24-25). El cu-
noaște toate gândurile noastre, chiar înainte ca noi să le 
exprimăm. El vede unde nimeni altcineva nu poate ve-
dea. Nimic nu este ascuns de ochii Lui. „Isus, care le cu-
noștea gândurile, a zis: ‚Pentru ce aveți gânduri rele în 
inimile voastre?’” (Matei 9:4). Așa era mărturisirea bise-
ricii primare: „Doamne, Tu... cunoști inimile tuturor 
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oamenilor” (F.A. 1:24).  

Nu există vreun om care să Îl surprindă pe Isus. 
Niciun gând sau faptă nu este neinteligibilă pentru El. 
El îi cunoaște originea și finalul. Cel mai încurcat psi-
hotic și cel mai complicat geniu sunt deschiși și goi îna-
intea priceperii Lui. El înțelege fiecare mișcare din fie-
care minte.  

Și nu doar că Isus ne cunoaște pe noi toți, cei de 
azi, ci El cunoaște și ce vom gândi și vom face mâine. El 
cunoaște toate lucrurile care vor avea loc. Evanghelia 
după Ioan subliniază acest lucru, pentru că Ioan îl vede 
ca parte din măreția divină a lui Isus: „Isus... știa tot ce 
avea să I se întâmple” (Ioan 18:4). Pe baza acestei cu-
noașteri, El a prezis o mulțime de lucruri care aveau să 
fie făcute de prietenii și de dușmanii Lui. „Isus știa de 
la început cine erau cei ce nu cred, și cine era cel ce avea 
să-L vândă” (Ioan 6:64). „De acum înainte”, a spus El, 
„vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se în-
tâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să cre-
deți că Eu sunt” (Ioan 13:19, trad. aut.).  

Cu alte cuvinte, motivul pentru care El prezice 
aceste lucruri este ca noi să credem că „El este”. Că este 
ce? Că este Fiul divin al lui Dumnezeu. „EU SUNT” 
este Numele lui Dumnezeu din Exod 3:14 și Numele 
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dumnezeirii din Isaia 43:10. Foarte probabil că acesta a 
fost felul în care Isus l-a înțeles când a folosit cuvintele 
acestea într-un sens absolut: „Adevărat, adevărat, vă 
spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu” 
(Ioan 8:58). Isus vrea ca noi să credem că El este Dum-
nezeu. Iată de ce El spune: „Iată că v-am spus mai dina-
inte” (Matei 24:25). Preștiința Lui este face parte din 
esența dumnezeirii Sale.  

Aria de cuprindere a cunoașterii lui Isus este o ga-
ranție convingătoare a originii Sale divine. Astfel, uce-
nicii Lui au spus: „Acum cunoaștem că știi toate lucru-
rile, și n-ai nevoie să Te întrebe cineva; de aceea credem 
că ai ieșit de la Dumnezeu” (Ioan 16:30). La finalul 
timpului Lui pe pământ, Isus l-a întrebat de trei ori pe 
Petru: „‚Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?’ Petru s-a în-
tristat că-i zisese a treia oară: ‚Mă iubești?’ Și I-a răs-
puns: ‚Doamne, Tu toate le știi; știi că Te iubesc’” 
(Ioan 21:17). Petru nu a concluzionat din cunoașterea 
de către Isus a inimii sale că El știa toate lucrurile, ci mai 
degrabă a concluzionat din atotștiința lui Isus că El îi 
cunoștea inima. „Tu toate le știi” este o afirmație gene-
rală, fără condiții, în Evanghelia după Ioan – Isus știe 
tot ce este și tot ce va fi.  

Pasajul care se apropie cel mai mult de o contrazicere 
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a acestei pretenții se găsește în Matei 24:36, unde Isus vor-
bește despre a Doua Venire: „Despre ziua aceea şi despre 
ceasul acela, nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici 
Fiul, ci numai Tatăl”. De aici eu înțeleg că, în natura Sa 
umană, dar nu în cea divină, Isus nu cunoștea data re-
venirii Sale. Felul în care cele două naturi ale lui Hristos 
concură ca umană și divină într-o singură Persoană este 
una dintre cele mai mari taine din Univers.  

Cel mai deosebit lucru ce poate fi spus despre cu-
noașterea lui Isus este că El Îl cunoaște perfect pe Dum-
nezeu. El Îl cunoaște perfect pe Dumnezeu, pentru că 
El este Dumnezeu. Noi Îl cunoaștem pe Dumnezeu în 
parte și imperfect. Isus Îl cunoaște într-un fel cum ni-
cio altă ființă nu Îl cunoaște. El Îl cunoaște în felul în 
care o persoană atotștiutoare se cunoaște pe sine. 
„Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl 
Meu; și nimeni nu-L cunoaște deplin pe Fiul, afară de 
Tatăl; tot astfel nimeni nu-L cunoaște deplin pe Tatăl, 
afară de Fiul, și acela căruia vrea Fiul să i-L descopere” 
(Matei 11:27). Doar Isus Îl cunoaște pe Tatăl nemijlo-
cit, complet și perfect. Cunoașterea Tatălui de către 
noi depinde totalmente de revelația plină de har a lui 
Isus; cunoașterea noastră este derivată și parțială, fiind 
imperfectă din cauza păcatului nostru.  
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Nimic mai mare nu poate fi spus despre cunoaște-
rea lui Isus decât că El Îl cunoaște perfect pe Dumne-
zeu. Toată realitatea din afara lui Dumnezeu este ba-
nală prin comparație cu realitatea infinită a ceea ce 
Dumnezeu este. Ceea ce Dumnezeu a făcut este ca o 
jucărie comparativ cu complexitatea și profunzimea a 
cine este Dumnezeu. Toate științele care zgârie supra-
fața Universului creat sunt banale ABC-uri prin com-
parație cu cunoașterea exhaustivă de către Hristos a 
Universului creat. Iar această cunoaștere a Universului 
creat este ca o picătură de rouă pe o frunză de iarbă prin 
comparație cu oceanul de cunoaștere pe care Isus îl are 
despre ființa lui Dumnezeu însuși. Deși Universul este 
finit, Dumnezeu este infinit. Cunoașterea completă a 
infinitului este infinită. De aceea, a-L cunoaște pe 
Dumnezeu așa cum Îl cunoaște Isus, înseamnă a avea 
cunoaștere infinită.  

De aceea, să ne plecăm și să ne închinăm lui Isus 
Hristos. Chiar dacă suntem impresionați de erudiția 
omului și de realizările cunoașterii științifice, să nu fa-
cem jocul nebunilor trâmbițând minunăția acestor 
mici ciripeli în timp ce ignorăm sunetul ca de tunet al 
atotștiinței lui Hristos. Doar Isus este vrednic de admi-
rația noastră cea mai înaltă. Doar Isus este vrednic de 
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încrederea noastră. El ni-L poate arăta pe Tatăl (Matei 
11:27). El ne poate da înțelepciune irezistibilă (Luca 
21:15). El poate înțelege cum toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele nostru (Rom. 8:28). Niciuna 
dintre judecățile Sale despre orice nu este greșită vreo-
dată (Ioan 8:16). El ne învață calea către Dumnezeu cu 
o veridicitate infailibilă (Matei 22:16). Crede în El. Ad-
miră-L. Urmează-L. În El „sunt ascunse toate comorile 
înțelepciunii și ale științei” (Col. 2:3). 

O RUGĂCIUNE  

Tată, noi spunem ca psalmistul că o astfel de cunoaș-
tere este prea minunată pentru noi, prea înaltă, așa 
că nu o putem obține. Suntem uimiți de cunoașterea 
și înțelepciunea Ta infinită. Noi suntem plini de în-
trebări, dar Tu ești plin de răspunsuri. Pentru Tine 
nu există taine. Nu există lucruri pe care Tu să nu le 
știi, probleme pe care să nu le poți rezolva, eveni-
mente pe care să nu le poți explica, ipocrizie prin care 
să nu vezi. O, ajută-ne să vedem și să simțim că min-
tea Ta atotștiutoare, alături de harul și puterea Ta, 
Te fac să fii cu totul vrednic de încredere. Sfatul Tău 
ia toate lucrurile în considerare, inclusiv trecutul și 
viitorul. Planul Tău cel bun nu se va schimba nicio-
dată ca urmare a unor evenimente neprevăzute. Noi 
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putem conta pe Tine. Și când facem asta, Tată, îm-
părtășește-ne, Te rugăm, suficient din marea Ta în-
țelepciune și din marea Ta cunoaștere ca să putem 
trăi și să iubim și, în final, să putem muri într-un 
fel care să le dea viață altora, să ne împlinească su-
fletele și să Te onoreze pe Tine. Buzele celui înțelept 
sunt un izvor de viață și, o, cât tânjim să le aducem 
viață celor care pier. Dă-ne înțelepciunea Ta în mă-
sura în care să o putem primi. În Numele lui Isus, 
amin.  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nume bun este mai de dorit                                                  
decât o bogăție mare. 

PROVERBE 22:1 

 

Iată un om mâncăcios și băutor de vin,                                   
un prieten al vameșilor și al păcătoșilor!. 

MATEI 11:19
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7 
SĂRĂCIA GLORIOASĂ                                   

A UNEI REPUTAȚII RELE 
Ocara lui Isus Hristos 

 

Dacă „un nume bun este mai de dorit decât o bo-
găție marea” (Prov. 22:1), Isus a fost de două ori sărac. 
Nu doar că El „S-a dezbrăcat ce Sine”, renunțând la bo-
gățiile glorioase ale Cerului (Fil. 2:7-8) ca să trăiască 
printre noi ca unul care n-a avut „unde-Și odihni ca-
pul” (Luca 9:58), dar prin toate acestea, reputația Lui 
a fost pătată în mod repetat. Batjocurile la adresa Lui 
au fost neobosite. Zvonurile erau incorigibile. Jumătă-
țile de adevăr erau prea deviante ca să le mai răspundă. 
Și, în final, „numele bun” al celui mai măreț Om a fost 
ruinat în Ierusalim. Mulțimile care Îl aclamau ca împă-
rat L-au răstignit ca pe un infractor. Dar ce strălucire 
stă ascunsă dincolo de fiecare dintre acele lucruri scan-
daloase! Gândiți-vă la onorurile Împăratului nostru în 
toate calomniile pe care le-a îndurat.  

Totul a început cu nașterea Sa. Scandalul era ine-
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vitabil, iar Dumnezeu știa. Mama lui Isus rămăsese în-
sărcinată înainte de căsătorie. Și nu Iosif era tatăl. Așa 
că Matei spune: „Iosif, bărbatul ei, era un om nepri-
hănit, și nu voia s-o facă de rușine înaintea lumii; de 
aceea și-a pus de gând s-o lase pe ascuns” (Matei 1:19). 
Nu acela era planul lui Dumnezeu. Eliminarea ocării 
nu se afla pe agenda Lui. 

Nu știm ce a suferit Maria, dar căpătăm un crâm-
pei din ceea ce Isus a avut de îndurat. Vrăjmașii Lui au 
avut mereu acest cartonaș pe care îl puteau arunca pe 
masă când forța adevărului se întorcea împotriva lor. 
În Ioan 8, Isus descoperea duplicitatea lor adâncă și ro-
bia lor față de păcat, implicând chiar că diavolul era ta-
tăl lor. Când Isus a spus: „voi faceți faptele tatălui vos-
tru”, ei au scos cartonașul și au spus: „Noi nu suntem 
copii născuți din curvie; avem un singur Tată: pe 
Dumnezeu” (v. 41). Acuzația nu era ascunsă: ei Îl so-
coteau pe Isus un bastard. Chiar în secolul al III-lea, 
Origen încă era nevoit să răspundă la această batjocură 
reluată în scrierile lui Celsus.  

Dar ce onoare zace ascunsă în spatele acestei in-
sulte! Da, Maria rămăsese însărcinată înainte de a fi că-
sătorită. Da, nu Iosif era tatăl. Dar Isus nu era în niciun 
caz un fiu ilegitim. Există o altă realitate: „Îngerul i-a 
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răspuns: ‚Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine, și pute-
rea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care 
Se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu’” 
(Luca 1:35). Nu a existat o altă naștere ca aceasta, căci 
există un singur Fiu al lui Dumnezeu. Un singur om 
fără pată. Un singur Dumnezeu-Om. Un singur Miel 
perfect care să ridice păcatul lumii. O, ce adevăruri fru-
moase stau ascunse dincolo de minciunile rostite de 
dușmanii lui Isus! 

Când cineva urăște cauza ta, toate strategiile dra-
gostei vor fi batjocorite, chiar cele contrare. Isus era ui-
mit de acest lucru în generația Sa: „Cu cine voi asemăna 
neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași, 
care șed în piețe” (Matei 11:16). Ei nu vor să danseze 
după fluier și nu vor să plângă cu bocet. Pentru ei, mu-
zica adevărului nu este niciodată bună. Ioan Botezăto-
rul era bocetul. Isus era fluierul. Iar generația Lui nu 
voia să audă pe niciunul. Cum vor fi reduși aceștia doi 
la tăcere? Prin batjocură.  

„Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei 
zic: ,Are drac!’ A venit Fiul omului mâncând și bând, 
și ei zic: ,Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un pri-
eten al vameșilor și al păcătoșilor!’” (Matei 11:18-19). 
Adevărul a venit îmbrăcat în haine din păr de cămilă, 
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mâncând lăcuste și trăind în pustie, spunându-le regi-
lor că erau curvari și fără a face minuni sau a dansa. Iar 
acest lucru nu a fost acceptabil. Așa că adevărul a venit 
într-un fel sociabil, a mers la ospețe și a lăsat ca o curvă 
să îi spele picioarele. Dar nici asta nu era acceptabil.  

Sensul era că nu forma era pricina de poticnire, ci 
adevărul în sine. Și astfel, singura cale de scăpare pentru 
dușmanii adevărului a fost să caricaturizeze adevărul și 
să răspândească jumătăți de adevăr. Pentru ei, Isus era un 
mâncăcios și un băutor de vin. Iată de ce mânca El cu 
vameșii și cu păcătoșii. Dar dincolo de urâțenia calom-
niei există gloria compasiunii. De ce mânca El cu vameșii 
și cu păcătoșii? El însuși ne-a dat răspunsul: „Nu cei să-
nătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit 
să îi chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcă-
toși” (Luca 5:31-32). Dincolo de batjocura lăcomiei este 
splendoarea îndurării. Isus Și-a sacrificat numele bun ca 
să stea alături de păcătoși și să îi mântuiască.  

Și apoi a existat gloria puterii Sale în eliberarea oa-
menilor de posedarea demonică. Cum să fie distrusă 
această mare bunătate? Faptul că oamenii erau elibe-
rați de Isus de posedarea demonică era incontestabil. 
Era un fapt demonstrat. Dar ura față de adevăr nu este 
înfrântă ușor de realități. Realitățile doar le dau formă 
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înșelăciunilor. „Cu ajutorul domnului dracilor scoate 
El dracii!” (Matei 9:34). „Ești Samaritean și ai drac” 
(Ioan 8:48). „Are drac, este nebun; de ce-L ascultați?” 
(Ioan 10:20). Asta era tot ce puteau face ei: Satana îl 
alungă pe Satana.  

Dar ce adevăr a eliberat Domnul ca replică la 
această batjocură! „Orice împărăție dezbinată împo-
triva ei însăși, este pustiită” (Matei 12:25). Așa că până 
și batjocura este o veste bună. Dar adevărul este mai 
bun: „Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi... cum 
poate cineva să intre în casa celui tare, și să-i jefuiască 
gospodăria, dacă nu l-a legat mai întâi pe cel tare? Nu-
mai atunci îi va jefui casa” (Matei 12:28-29). În spatele 
vorbirii de rău a lui Hristos este manifestarea Împără-
ției lui Dumnezeu. „Omul tare” a fost legat de Cel in-
finit mai tare. Lucrurile bune sunt eliberate și cei legați 
sunt lăsați liberi.  

În acest caz, diavolii știau cum să se descurce mai 
bine decât fariseii: „era un om, care avea un duh necurat. 
El a început să strige: ‚Ce avem noi a face cu Tine, Isuse 
din Nazaret?... Te știu cine ești: Ești Sfântul lui Dumne-
zeu!’” (Marcu 1:23-24). Isus nu alungă demonii prin 
domnul demonilor. El stăpânește peste demoni ca 
Sfântul lui Dumnezeu.  
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Și batjocurile au continuat. „Omul acesta nu vine 
de la Dumnezeu, pentru că nu ține Sabatul” (Ioan 
9:16). „Omul acesta este un păcătos” (Ioan 9:24). „Și-a 
ieșit din minți” (Marcu 3:21). „Pe alții i-a mântuit iar 
pe Sine nu Se poate mântui!” (Matei 27:42). „Noi L-
am auzit zicând: ,Eu voi strica Templul acesta, făcut de 
mâini omenești, și în trei zile voi ridica un altul, care nu 
va fi făcut de mâini omenești’” (Marcu 14:58). Dar în 
fiecare caz, „Înțelepciunea a fost îndreptățită din lucră-
rile ei” (Matei 11:19). „Dacă omul acesta n-ar veni de 
la Dumnezeu, n-ar putea face nimic” (Ioan 9:33). „Ni-
meni nu Mi-o ia cu sila [viața], ci o dau Eu de la Mine. 
Am putere s-o dau, și am putere s-o iau iarăși” (Ioan 
10:18).  

În final, singurul „nume bun” care contează nu 
este ce cred oamenii despre noi, ci ce crede Dumnezeu. 
Batjocura finală a venit pe cruce. „Să-l scape acum 
Dumnezeu, dacă-L iubește” (Matei 27:43). Dacă? Nu 
încape îndoială. „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în 
care Îmi găsesc plăcerea” (Matei 3:17).  

Acesta este singurul nume bun care contează în fi-
nal. Aceasta este bogăția adevărată. Aceasta este gloria 
lui Hristos.  
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O RUGĂCIUNE  

Tată ceresc, Tu ești singurul a cărui judecată con-
tează în final. Ceea ce cred oamenii despre noi ne pot 
împovăra sau ne pot ușura zilele. Dar contează prea 
puțin în final. Un nume bun printre oameni poate 
fi mai bun acum decât bogății mari, dar nici nu-
mele și nici bogățiile nu vor trece de focul judecății 
Tale. Adevărul este tot ce va conta. Nici banii și nici 
opinia omului. Am învățat acest lucru de la Isus, 
Fiul Tău. O, cât de mult iubim indiferența Lui ne-
clătinată față de aprobarea din partea oamenilor! 
Te lăudăm că El a avut privirea ațintită la Tine ca 
steaua polară a vieții Sale. Ceea ce oamenii au spus 
nu L-a clătinat nici la stânga și nici la dreapta. 
Compasul Lui a fost fixat pe Tine. Noi suntem în-
tristați când oamenii de aceeași natură păcătoasă ca 
a noastră au vorbit de rău despre El. În batjocurile 
lor am văzut propria noastră corupție. Iartă-ne de 
toată participarea noastră în vorbirea de rău a Fiu-
lui lui Dumnezeu sau de faptul că n-am spus nimic. 
Umple-ne mințile și gurile, o, Doamne, cu adevărul 
lui Hristos, ca să Îl vorbim de bine. Împiedică-ne să 
adăugăm ceva la avalanșa de greșeli spuse despre 
Hristos în lume. Fă ca gurile noastre să fie ca niște 
trâmbițe de pe dealuri vorbind despre adevărul că 
Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Carnea și 
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sângele nu ne învață acest lucru, ci ne este revelat de 
Tine, o, Tată din ceruri. Vorbește, o, Dumnezeule, 
prin Cuvântul Tău scris cu puterea care zdrobește pi-
etrele, și dă-ne harul să vedem adevărul lui Isus răs-
pândit peste tot. Înclină-ne dorințele către El. 
Alungă reputația rea a Domnului oriunde vorbim. 
Fiul Tău să fie proslăvit în tot ce spunem! În Nu-
mele Lui Te rugăm, amin. 
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Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri;                      
și când era chinuit, nu amenința, ci Se supunea               

dreptului Judecător. 

1 PETRU 2:23 

 

Domnul a găsit cu cale                                                                 
să-L zdrobească prin suferință... 

ISAIA 53:10
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8 
SUFERINȚELE INCOMPARABILE 

Durerea lui Isus Hristos 

 

Agoniile Fiului lui Dumnezeu au fost incompara-
bile. Nimeni nu a suferit vreodată ca El. De-a lungul 
întregii veșnicii vom contempla la uciderea Fiului lui 
Dumnezeu și vom cânta: „Vrednic este Mielul, care a 
fost junghiat” (Apoc. 5:12).  

Contele Zinzendorf (1700-1760) și moravienii au 
dezvoltat o teologie bazată pe rănile și sângele lui Isus, 
despre care unii cred că a fost exagerată în focalizarea ei 
pe „cinci răni” ale lui Hristos. Dar noi nu suntem azi în 
pericolul unei astfel de preocupări exagerate cu agoni-
ile lui Isus. Așa că vino și închină-te alături de mine îna-
intea splendorii suferințelor lui Hristos.  

Nimeni nu a meritat vreodată să sufere mai puțin, 
și totuși să primească atât de mult. Semnul lui Dumne-
zeu pus asupra acestei vieți perfecte se găsește redat în 
două cuvinte: „fără păcat” (Evrei 4:15). Singura per-
soană din istorie care nu merita să sufere, a suferit cel 
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mai mult. „El n-a făcut păcat, și în gura Lui nu s-a găsit 
vicleșug” (1 Petru 2:22). Niciuna dintre durerile lui 
Isus nu a fost o pedeapsă pentru păcat. El nu a avut ni-
ciun păcat.  

De aceea, nimeni nu a avut vreodată un drept mai 
mare să se apere, dar să se folosească mai puțin de acel 
drept. El a avut la dispoziție puterea infinită de a Se răz-
buna în orice moment din agonia Sa. „Crezi că n-aș pu-
tea să Îl rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la 
îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?” 
(Matei 26:53). Dar El n-a făcut asta. Când orice senti-
ment de dreptate din Univers striga, „nedrept!”, Isus a 
rămas mut. „Isus nu i-a răspuns [lui Pilat] la niciun cu-
vânt” (Matei 27:14). Nici nu a respins ridiculizările 
false: „Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; 
și, când era chinuit, nu amenința” (1 Petru 2:23). El nu 
S-a apărat ca răspuns la interogarea lui Irod: „Isus nu i-
a răspuns nimic” (Luca 23:9). Nimeni n-a avut de în-
durat vreodată atâta nedreptate și să manifeste atât de 
puțină atitudine de răzbunare.  

Asta nu s-a petrecut deoarece chinurile ar fi fost 
suportabile. Dacă am fi fost forțați să vedem toate aces-
tea, probabil că am fi murit. În Grădină, „sudoarea I se 
făcuse ca niște picături mari de sânge, care cădeau pe 
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pământ” (Luca 22:44). La mijlocul nopții, înaintea ma-
relui preot, „L-au scuipat în față, L-au bătut cu pumnii, 
și L-au pălmuit” (Matei 26:67). Înaintea guvernatoru-
lui, a fost „bătut cu nuiele” (Matei 27:26). Eusebius 
(cca. 300 d.Hr.) a descris această pedeapsă cu nuielele 
asupra creștinilor în felul următor: „Într-o anumită situ-
ație, ei au fost spintecați de nuiele până ce li s-au văzut 
venele și arterele, astfel că străfundurile ascunse ale tru-
purilor lor, cu organele interioare, erau vizibile”.  

În agonia Lui, soldații L-au luat în batjocură. Ei L-
au îmbrăcat în robe împărătești în chip de batjocură. Ei 
au început „să-I acopere fața, să-L bată cu pumnii, și 
să-I zică: ‚Prorocește!’ Iar aprozii L-au primit în palme” 
(Marcu 14:65). O cunună de spini a fost apăsată peste 
capul Lui, lovindu-L ulterior până ce spinii au pătruns 
până la os. „Și-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, 
îngenuncheau și I se închinau” (Marcu 15:19). În 
această stare, El nu a mai putut să Își poarte crucea 
(Matei 27:32).  

Tortura și ocara au continuat. El a fost dezbrăcat 
de haine. Mâinile și picioarele I-au fost țintuite pe 
cruce cu piroane (F.A. 2:23; Ps. 22:16). Batjocura a ve-
nit neobosit chiar și în dimineața groaznică. „Plecă-
ciune, Împăratul Iudeilor! Tu, care strici Templul, și-l 
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zidești la loc în trei zile, mântuiește-Te pe Tine însuți! 
Dacă ești Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe 
cruce!” (Matei 27:29, 40). Chiar unul dintre tâlhari „Îl 
batjocorea” (Luca 23:39).  

Aceasta a fost o moarte hidoasă. International 
Standard Bible Encyclopedia [Enciclopedia Biblică In-
ternațională Standard] ne spune că „rănile erau des-
chise de cuiele aspre, iar tendoanele și nervii zdrobiți și 
străpunși cauzau o agonie îngrozitor de mare. Arterele 
capului și stomacului erau supraîncărcate de sânge și 
dădeau o durere de cap îngrozitor de mare... Victima 
răstignirii murea literalmente de o mie de ori... Sufe-
rința era atât de înspăimântătoare încât ‚chiar și cei mai 
împătimiți războinici erau stârniți la milă câteodată’”.  

Toate acestea au venit asupra „Prietenului păcăto-
șilor”, nu avându-i pe frații Săi la dreapta Sa, ci aban-
donat de toți. Iuda Îl trădase cu o sărutare (Luca 
22:48). Petru se lepădase de El de trei ori (Matei 26:75). 
„Toți ucenicii L-au părăsit și au fugit” (Matei 26:56). 
Și în cel mai întunecat ceas al istoriei lumii, Dumnezeu 
Tatăl L-a lovit pe Fiul Său cu pedeapsa pe care noi o 
meritam. „Noi am crezut că este pedepsit, lovit de 
Dumnezeu, și smerit” (Isaia 53:4). Singura persoană 
din lume care Îl cunoștea cu adevărat pe Dumnezeu 
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(Matei 11:27) a strigat: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul 
Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27:46).  

Niciodată până atunci sau de atunci încoace nu a 
existat atâta suferință, pentru că, în toată această seve-
ritate îngrozitoare, era o suferință cu un scop. Ea fusese 
plănuită de Dumnezeu Tatăl și acceptată de Dumne-
zeu Fiul. „Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin 
suferință” (Isaia 53:10). Isus a fost „dat în mâinile voas-
tre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a 
lui Dumnezeu” (F.A. 2:23). Irod, Pilat, soldații și iudeii 
I-au făcut lui Isus „tot ce hotărâse mai dinainte mâna 
Ta și sfatul Tău” (F.A. 4:28). Până la nivelul detaliilor, 
suferințele Fiului fuseseră scrise în Scriptură. „Isus, 
care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească 
Scriptura, a zis: ‚Mi-e sete’” (Ioan 19:28).  

Și nu doar că suferința fusese plănuită, ci ea s-a fă-
cut și prin ascultare. Isus a îmbrățișat durerea. El a ales-
o: „S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte 
de cruce” (Fil. 2:8). Iar ascultarea Lui a fost susținută 
de credința în Tatăl Său. „Când era chinuit, nu ame-
nința, ci Se supunea dreptului Judecător” (1 Petru 
2:23). „Tată, în mâinile Tale Îmi încredințez duhul!” 
(Luca 23:46).  

În acea credință, El „Și-a îndreptat fața hotărât să 
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meargă la Ierusalim” (Luca 9:51). De ce? „Fiindcă nu 
se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim” 
(Luca 13:33). El Și-a îndreptat fața către moarte. „Și ce 
voi zice?... Tată, izbăvește-Mă din ceasul acesta?... Dar 
tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta!” 
(Ioan 12:27). El a trăit ca să moară.  

De aceea, suferința și slăbiciunea lui Isus au fost o 
lucrare a puterii Sale suverane. „Nimeni nu Mi-o ia [vi-
ața] cu sila, ci o dau Eu de la Mine” (Ioan 10:18). El a 
ales liber să participe la planul Tatălui pentru propria-
I suferință și moarte.  

Și care a fost acel plan? Să fie un Substitut pentru 
noi, așa încât să putem trăi. „Căci Fiul omului a venit... 
ca să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți!” (Marcu 
10:45). „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe 
lemn” (1 Petru 2:24). „Domnul a făcut să cadă asupra 
Lui nelegiuirea noastră a tuturor” (Isaia 53:6).  

Și care a fost țelul tuturor acestor lucruri? „Nu este 
mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru 
prietenii săi” (Ioan 15:13). Da, dar cu ce scop? Ce ur-
mărește dragostea? Două mari scopuri au fost împli-
nite în suferințele lui Hristos, care sunt, în realitate, 
unul singur. În primul rând, „Hristos... a suferit odată 
pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, 
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ca să ne aducă la Dumnezeu” (1 Petru 3:18). Suferin-
țele lui Isus ne-au adus la Dumnezeu, care este plinăta-
tea bucuriei și a plăcerii veșnice. În al doilea rând, chiar 
în ceasul morții, Tatăl și Fiul au fost proslăviți. „Acum, 
Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslă-
vit în El” (Ioan 13:31). Bucuria noastră în savurarea lui 
Dumnezeu și a slavei Sale în mântuirea noastră sunt 
una. Adică gloria suferințelor incomparabile ale lui 
Hristos.  

O RUGĂCIUNE  

Tată, ce putem spune? Ne simțim cu totul nevrednici 
în fața suferințelor indescriptibile ale lui Hristos. 
Ne pare rău. Păcatul nostru a produs asta. Noi am 
fost cei ce L-am lovit, L-am scuipat și L-am batjoco-
rit. O, Tată, ne pare rău. Ne plecăm în țărână și în-
chidem gurile sufletelor noastre mici, întunecate, 
rele și păcătoase. O, Tată, atinge-ne cu credință 
proaspătă ca să putem crede ceea ce pare incredibil. 
Durerile lui Hristos care ne fac să disperăm sunt 
mântuirea noastră. Deschide inimile noastre înfri-
coșate ca să primim Evanghelia. Slăbește părțile 
moarte ale inimilor noastre, care nu pot simți ce tre-
buie să simtă – că suntem iubiți cu cea mai adâncă, 
mai puternică și mai curată dragoste din Univers. 
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O, dă-ne puterea de a înțelege împreună cu toți sfin-
ții care este înălțimea, adâncimea, lungimea și lăți-
mea dragostei lui Hristos care întrece orice cunoș-
tință, și să fim plini de toată plinătatea lui Dum-
nezeu. Luptă pentru noi, o, Doamne, ca să nu ne ră-
tăcim orbește și nebunește către simțăminte deșarte 
și seci. Viața este prea scurtă, prea prețioasă, prea du-
reroasă ca să o irosim pe lucruri lumești care sunt 
atât de trecătoare. Cerul este prea mare, Iadul este 
prea oribil, veșnicia este prea lungă ca să fim ezi-
tanți la poarta eternității. O, Dumnezeul nostru, 
deschide-ne ochii să vedem imensitatea suferințelor 
lui Hristos și ce înseamnă ele pentru păcat, pentru 
sfințenie, pentru nădejde și pentru Cer. Ne temem 
de înclinația noastră către superficialitate. Fă-ne să 
fim treji văzând greutatea de slavă – slava suferin-
țelor incomparabile ale lui Hristos. Te rugăm în 
baza acestui Nume măreț și minunat, amin.  
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El [Hristos] le poruncește ca un stăpân                               
chiar și duhurilor necurate, și ele Îl ascultă! 

MARCU 1:27 

 

El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele [sânge și carne], 
pentru ca, prin moarte, să îl nimicească pe cel ce are  

puterea morții, adică pe diavolul. 

EVREI 2:14
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9 
GLORIA SALVĂRII PĂCĂTOȘILOR,          

NU A ALUNGĂRII SATANEI 
Jertfa mântuitoare a lui Isus Hristos 

 

Gloria lui Hristos se vede în dreptul și puterea Lui 
absolută de a-i anihila sau incapacita pe Satana și pe toți 
demonii. Dar motivul pentru care El Se înfrânează de 
la distrugerea și anihilarea lor totală este ca să manifeste 
mai clar frumusețea și vrednicia Lui superioare. Dacă 
Hristos i-ar fi distrus acum pe toți diavolii și demonii 
(ceea ce ar putea face), puterea Lui ar fi văzută ca glori-
oasă, dar frumusețea și vrednicia Lui superioare nu ar 
străluci la fel când oamenii renunță la promisiunile Sa-
tanei și își iau plăcerea în gloria mai mare a lui Hristos.  

Diavolul și îngerii lui sunt imposibil de răscumpă-
rat. Isus indică acest lucru când El spune că „focul cel 
veșnic... a fost pregătit diavolului și îngerilor lui” (Ma-
tei 25:41). Iar Iuda confirmă acest adevăr când spune 
că îngerii decăzuți sunt „păstrați pentru judecata zilei 
celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric” (v. 6). 
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De aceea, motivul pentru care Hristos înfrânează acum 
judecata Lui nu este să le dea o șansă ca să se pocăiască 
și să fie mântuiți.  

Dar de ce nu îi distruge cu totul sau cel puțin să le 
paralizeze influența dăunătoare? Motivul este că ei au 
voință liberă (în sensul autodeterminării), iar Hristos 
nu îi poate opri? Nu. Prea multe texte ilustrează drep-
tul și puterea lui Hristos de a-i înfrâna și îndepărta pe 
Satana și pe demonii lui. De exemplu, 1) „[Hristos] le 
poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate, și 
ele Îl ascultă” (Marcu 1:27). 2) Când Satana acționează 
cu libertate, el face acest lucru doar cu permisiune di-
vină. „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca 
grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se pi-
ardă credința ta” (Luca 22:31-32). 3) Chiar dacă „țepu-
șul din cartea” lui Pavel era un „sol al Satanei”, totuși 
Hristos îl face ca să îi slujească smereniei lui Pavel și ma-
nifestării puterii lui Hristos (2 Cor. 12:7-10). 4) În fi-
nal, Dumnezeu Îl va lega pe Satana pentru o mie de ani, 
apoi, în final, îl va arunca în iazul de foc (Apoc. 20:2, 
10).  

De aceea, decizia de a-l lăsa pe Satana în lume nu 
ține de faptul că Hristos nu ar avea dreptul și puterea 
de a-l alunga. Atunci care este motivul?  



CAPITOLUL 9 

93 

Hristos trebuie să aibă un scop foarte important 
prin permiterea continuării existenței Satanei, întrucât 
chiar dacă El are dreptul și puterea de a-l anihila acum, 
El îl învinge în etape cu prețul propriei vieți. „Fiul lui 
Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolu-
lui” (1 Ioan 3:8). Dar cum a făcut El asta? Evrei 2:14 ne 
dă un răspuns: „El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele 
[carne și sânge], pentru ca, prin moarte, să-l nimicească 
pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul”. Cu alte 
cuvinte, Hristos a devenit om ca să poată muri și, prin 
moartea Lui, să îl „nimicească” pe diavolul.  

Asta înseamnă că țelul lui Hristos prin înfrângerea 
diavolului trebuie să fie diferit de simpla îndepărtare a 
influenței mortale a Satanei. El ar fi putut realiza asta 
cu o singură poruncă: „Du-te în Iad!” Iar diavolul ar fi 
obligat să asculte – așa cum va asculta într-o zi! Care 
este atunci felul de înfrângere pe care Hristos a realizat-
o asupra Satanei? Și de ce este superioară simplei izgo-
niri a Satanei din istorie?  

Cheia este că Satana este învins prin moartea lui 
Isus. Pavel exprimă acest lucru în felul următor, cu re-
ferire la moartea lui Hristos: „A dezbrăcat domniile și 
stăpânirile, și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce 
a ieșit biruitor asupra lor prin cruce” (Col. 2:15). În ce 
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sens a dezarmat „domniile și stăpânirile” Satanei? Sa-
tana încă orbește (2 Cor. 4:4), ispitește (1 Tes. 3:5), 
amăgește (Apoc. 20:3), aruncă în temniță (Apoc. 
2:10), înrobește (2 Tim. 2:26) și nimicește carnea (1 
Cor. 5:5). El nu arată dezarmat sau distrus. Dar cum 
este el dezarmat prin moartea lui Isus?  

Un răspuns este că moartea lui Isus a anulat efectul 
condamnator al păcatului pentru toți cei care au cre-
dință în Hristos. Arma distrugătoare de suflet a păca-
tului și vinovăției este luată din mâinile Satanei. El este 
dezarmat de singura armă care ne poate condamna – 
păcatul neiertat. Vedem acest lucru în 1 Corinteni 
15:55-57: „‚Unde îți este biruința, moarte? Unde îți 
este boldul, moarte?’ Boldul morții este păcatul; și pu-
terea păcatului este Legea. Dar mulțumiri fie aduse lui 
Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru 
Isus Hristos!” De ce este păcatul boldul morții? Pentru 
că doar păcatul neiertat poate condamna sufletul și să 
facă din moarte o ușă către Iad, nu către Rai. De aceea, 
calea prin care Satana poate distruge sufletul nu este 
prin posedare, apariții, boală sau persecuție, ci doar 
prin a proteja vinovăția păcatelor noastre. „Dar mulțu-
miri fie aduse lui Dumnezeu”, spune Pavel, „care ne dă 
biruința prin Domnul nostru Isus Hristos”. 
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„Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru pă-
cate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne 
aducă la Dumnezeu” (1 Petru 3:18). Dacă păcatele 
noastre sunt iertate de dragul lui Hristos, Satana nu are 
nicio armă prin care să ne poată condamna. El ne poate 
răni și chiar ne poate ucide, dar nu ne poate condamna. 
Acesta este sensul din Evrei 2:14 când spune că, prin 
moarte, Hristos l-a „nimicit pe cel ce are puterea mor-
ții”. Satana avea „puterea morții” în sensul că el avea 
boldul letal al morții. Dar acum, prin sângele lui Hris-
tos, păcatele noastre sunt iertate iar puterea distrugă-
toare de suflet a Satanei este anulată pentru toți cei care 
sunt în Hristos. Nu există nicio condamnare – de la Sa-
tana sau de la oricine altcineva.  

Poți vedea din nou acest lucru în următoarele cu-
vinte: „Boldul morții este păcatul; și puterea păcatului 
este Legea” (1 Cor. 15:56). Dacă păcatul este boldul le-
tal al morții, este pentru că Legea a stabilit o pedeapsă 
veșnică pentru păcat. „Plata păcatului este moartea 
[veșnică]” (Rom. 6:23). Dar când Hristos a murit ca 
Substitutul nostru perfect, Pavel spune că Dumnezeu 
„a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva 
noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit, pironindu-l pe 
cruce” (Col. 2:14). Astfel, arma Legii a fost luată din 



VĂZÂNDU-L ȘI SAVURÂNDU-L PE ISUS HRISTOS 

96 

mâinile Satanei. El nu o poate folosi ca să îi condamne 
pe copiii lui Dumnezeu.  

Fiind acum fără păcat și fără Lege ca să ne con-
damne, să ne acuze și să ne asuprească, Satana este un 
inamic învins. El este dezarmat.  

Hristos a triumfat peste el, nu prin a-l distruge ca 
existență, ci lăsându-l viu ca să vadă cum milioane de 
sfinți găsesc iertarea pentru păcatele lor și se întorc de 
la Satana datorită gloriei mai mari a harului lui Hristos.  

Iar acesta a fost un triumf costisitor. Dar valorile 
lui Dumnezeu nu sunt atât de ușor recunoscute.  

Dacă Dumnezeu l-ar fi exterminat pur și simplu pe 
Satana, nu s-ar fi văzut atât de clar că Dumnezeu este 
deopotrivă mai puternic și infinit mai de dorit decât Sa-
tana. Dumnezeu vrea ca gloria Lui să strălucească nu 
doar prin acțiuni ale puterii fizice, ci și prin acțiuni ale 
puterii morale și spirituale care ilustrează frumusețea 
harului Lui în culori bogate.  

Scoaterea păcătoșilor din mâinile Satanei prin vir-
tutea jertfei lui Hristos care a purtat păcatele și a as-
cultării Sale de Lege înaintea Tatălui a fost o biruință 
mai glorioasă decât ar fi fost simpla anihilare a vrăjma-
șului.  
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O RUGĂCIUNE  

Tată ceresc, suntem uimiți că Tu privești gloria Fiu-
lui Tău atât de înalt încât a meritat să îl lași în 
existență pe Satana pentru ca ea să fie cunoscută pe 
deplin. Noi suntem rușinați că am cârtit la luptele 
vieții când ar fi trebuit să facem orice efort ca să 
preamărim motivele Tale ce Îl înalță pe Hristos și 
pentru care i-ai dat atâta libertate vrăjmașului. 
Iartă-ne că am eșuat să înțelegem planurile Tale 
sfinte. Iar acum, o Dumnezeul nostru, prin sângele 
Fiului Tău, Mântuitorul nostru, dă-ne biruința 
asupra Satanei. Ajută-ne să vedem și să savurăm 
vrednicia superioară a lui Hristos. Fă-ne să îl facem 
de rușine pe Satana prin a-L prețui mult pe Isus. Fă-
ne să ne lăudăm cu lucrarea Crucii. Ajută-ne să ne 
bucurăm de lucrarea încheiată a lui Hristos care l-
a dezarmat pe Satana și i-a luat boldul morții. În-
vață-ne cum să ducem lupta credinței împotriva pu-
terii păcatului, cu încredere că Hristos a procurat 
iertarea noastră și a asigurat biruința tuturor celor 
ce cred în El. Transformă orice plan rău al diavolu-
lui în planuri sfințitoare ale dragostei. Eliberează-
ne de amăgirile lui. Păstrează frumusețea lui Hris-
tos clară înaintea ochilor inimilor noastre. Fă-ne in-
strumente ale înfrângerii Satanei până ce vei reveni 
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și îl vei distruge cu suflarea gurii Tale. Fă-ne cura-
joși în eliberarea altora prin sabia Duhului, Cu-
vântul lui Dumnezeu, măreața Ta Evanghelie. Ne 
rugăm în Numele lui Isus, amin.  



 

99 



 

100 

 

 

 

 

 

 

 

Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare,                        
pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,                    

măcar că eram morți în greșelile noastre,                            
ne-a adus la viață împreună cu Hristos. 

EFESENI 2:4-5 

 

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. 

EVREI 4:16
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10 
BOGĂȚIA ÎNTRUPATĂ A                      

COMPASIUNII LUI DUMNEZEU 
Îndurările lui Isus Hristos 

 

Dumnezeu este cea mai bogată Persoană din Uni-
vers. El nu doar că deține mai mult decât oricine altci-
neva. El deține totul și tot ceea ce dețin toți. Când tu 
creezi ceva, acel lucru îți aparține. Iar Dumnezeu a 
creat totul – inclusiv pe noi. „El ne-a făcut [nu noi], ai 
Lui suntem: noi suntem poporul Lui și turma pășunii 
Lui” (Ps. 100:3). Există un singur proprietar suprem al 
Universului, anume Dumnezeu. Toți ceilalți sunt 
mandatari. Nici noi și nici ceea ce avem nu este în final 
în proprietatea noastră. Totul este ceva ce ni s-a încre-
dințat ca să fie folosit pentru scopurile Proprietarului. 
De aceea, într-un sens, toate păcatele sunt furturi.  

Dar, lucru surprinzător, Noul Testament descrie 
avuția lui Dumnezeu nu în principal în termenii a ceea 
ce El a creat și deține, ci în principal în termenii gloriei 
pe care El o are din toată veșnicia. Citim în repetate 
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rânduri despre „bogățiile slavei Sale” sau despre „bogă-
țiile Sale în slavă” (ex. Efes. 3:16; Fil. 4:19; Col. 1:27). 
Dacă Dumnezeu ar fi fost bogat doar pentru că El ar fi 
făcut și pentru că deține toate lucrurile, s-ar spune că 
El trebuie să fi fost sărac înaintea creației. Dar asta în-
seamnă că El ar fi creat lucrurile mânat de vreo nevoie 
și că ar fi dependent de creația Sa. Dar nu aceasta este 
imaginea lui Dumnezeu pe care o găsim în Biblie. 
Dumnezeu nu a creat ca să capete bogăție; El a creat ca 
să ilustreze bogăție – bogăția slavei Sale spre bucuria 
poporului Său (Efes. 1:6, 12, 14).  

Dar chiar mai specific, atenția Noului Testament 
este îndreptată către bogăția slavei lui Dumnezeu, în 
culmea ei, anume bogăția îndurării Sale. Acest aspect 
este unul pe care lumea îl tratează foarte superficial: 
„bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii Lui răb-
dări” (Rom. 2:4). Dumnezeu a creat și a răscumpărat 
lumea astfel ca El „să-Și arate bogăția slavei Lui față de 
niște vase ale îndurării, pe care le-a pregătit mai dina-
inte pentru slavă” (Rom. 9:23). Sau, dacă este să mă 
exprim altfel, El creează și Își mântuiește poporul „ca 
să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a ha-
rului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus” 
(Efes. 2:7). Universul există în principal ca să manifeste 
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bogăția slavei îndurării lui Dumnezeu spre bucuria po-
porului Lui răscumpărat din orice seminție, limbă, po-
por și neam.  

Dreptatea este esențială între perfecțiunile slavei 
lui Dumnezeu. Dar îndurarea este supremă. „Cel ce îl 
iartă pe vinovat și îl osândește pe cel nevinovat sunt 
amândoi o scârbă înaintea Domnului” (Prov. 17:15). 
Da. De aceea, dreptatea este esențială. Dar mai este ceva 
la fel de adevărat: „este o cinste pentru el [om] să uite 
greșelile” (Prov. 19:11). De aceea, dacă dreptatea poate 
fi ocrotită, culmea gloriei este arătarea îndurării.  

Acesta este motivul pentru venirea în lume a lui 
Isus Hristos. Isus este îndurarea lui Dumnezeu întru-
pată și vizibilă. El este și dreptatea lui Dumnezeu întru-
pată; dar dreptatea a fost subordonată: „Dumnezeu, în 
adevăr, nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece 
lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El” (Ioan 3:17). 
Dumnezeu Tatăl L-a dat pe Fiul Său la moarte, „în așa 
fel încât să fie neprihănit și totuși să îl socotească nepri-
hănit pe cel ce crede în Isus” (Rom. 3:26). Moartea 
substitutivă a lui Isus Hristos a creat cadrul pentru 
dreptate, în care îndurarea justificatoare să strălu-
cească cu o slavă fără egal. De aceea, slava îndurării lui 
Dumnezeu este țelul venirii lui Hristos. Acest lucru 
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este explicit în Romani 15:8-9: Hristos a venit în lume 
ca „să întărească făgăduințele date părinților; și ca Nea-
murile să Îl slăvească pe Dumnezeu, pentru îndurarea 
Lui”. Țelul întrupării a fost preamărirea îndurării lui 
Dumnezeu spre bucuria popoarelor.  

În cântarea Mariei, Magnificatul, și în cântarea 
profetică a lui Zaharia de la nașterea lui Ioan Botezăto-
rul, motivul care ni s-a dat pentru venirea lui Isus a fost 
acesta: „căci [Dumnezeu] Și-a adus aminte de îndura-
rea Sa” (Luca 1:54), și „datorită marii îndurări a Dum-
nezeului nostru” (Luca 1:78). Sau, așa cum se exprimă 
apostolul Pavel, lucrarea lui Hristos se datorează faptu-
lui că Dumnezeu este „bogat în îndurare” (Efes. 2:4). 
Totul este „după bogățiile harului Său” (Efes. 1:7). El 
„este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă” 
(Rom. 10:12).  

Această îndurare pe care Isus o întruchipează și pe 
care o aduce este cu totul fără plată. Asta nu înseamnă 
că n-a existat niciun preț al ei. Isus a plătit prețul cu cos-
tul vieții Sale. „În El avem răscumpărarea, prin sângele 
Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său” 
(Efes. 1:7). Dar acum, pentru păcătoșii zdrobiți și ne-
voiași, ea este absolut gratuită. Așa a spus Dumnezeu: 
„Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; și 
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Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur. 
Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, 
ci de Dumnezeu care are milă... Astfel, El are milă de 
cine vrea și împietrește pe cine vrea” (Rom. 9:14-16, 
18). Noi nu câștigăm mila Lui. Noi o primim ca un dar 
fără plată, prin credință, nu prin fapte. „El ne-a mân-
tuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci 
pentru îndurarea Lui” (Tit 3:5).  

Chiar credința prin care primim această îndurare 
este în sine un dar al îndurării. „Cu privire la Hristos, 
vouă vi s-a dat harul... să credeți în El” (Fil. 1:29). Dar 
cum rămâne cu alții? Haideți să îi corectăm „cu blân-
dețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da 
pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului” (2 
Tim. 2:25; v. și Efes. 2:8; Ioan 6:44; F.A. 13:48). De la 
început și până la sfârșit, Dumnezeu ne mântuiește „nu 
pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după 
harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veș-
nicii” (2 Tim. 1:9). Îndurarea Lui triumfătoare este cu 
totul fără plată.  

Întrucât Hristos este manifestarea întrupată a bo-
găției îndurărilor lui Dumnezeu, nu este surprinzător 
că viața Lui pe pământ este o ilustrare bogată a îndură-
rilor Lui față de tot felul de oameni. Orice fel de nevoie 
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și durere a fost atinsă de îndurările lui Isus în cei câțiva 
ani ai Lui pe pământ.  

Când cerșetorul orb a strigat, „Isuse, Fiul lui Da-
vid, ai milă de mine!”, mulți au fost jenați și indignați. 
Dar „Isus i-a zis: ‚Capătă-ți vederea. Credința ta te-a 
mântuit’” (Luca 18:38, 42).  

Când leproșii revoltători și înspăimântători și-au ri-
dicat glasurile și au spus: „Isuse, Învățătorule, ai milă de 
noi”, El S-a oprit, I s-a făcut milă de ei și le-a spus: „‚Du-
ceți-vă și arătați-vă preoților!’ Și pe când se duceau, au 
fost curățați” (Luca 17:13-14). Ba chiar mai remarcabil, 
Marcu relatează momentul când un alt lepros a căzut pe 
genunchi pledând înaintea lui Isus să-l curețe, iar Isus nu 
doar că a vorbit cu el, ci S-a și atins de el: „Lui Isus I s-a 
făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el, și i-a zis: 
‚Da, voiesc, fii curățat!’” (Marcu 1:41).  

Când Isus a văzut o văduvă care nu își pierduse 
doar soțul, ci și singurul fiu, Luca ne spune că: „Dom-
nul, când a văzut-o, I s-a făcut milă de ea, și i-a zis: ‚Nu 
plânge!’” (Luca 7:13). Apoi l-a înviat pe fiul ei din 
morți. Și în acest caz, nu ni se spune niciun cuvânt des-
pre credința ei. Acesta a fost un act liber și bogat de re-
vărsare a îndurării divine, chiar înainte ca El să dea cre-
dința.  
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Tot îndurarea a fost ceea ce L-a îndreptat pe Isus 
către cei ce erau chinuiți de demoni. Un om și-a adus 
fiul posedat la Isus după ani de suferință. Fiul era inca-
pabil să vorbească, iar duhul rău îl arunca deseori pe bă-
iat în foc. Tatăl a pledat înaintea lui Isus: „fie-Ți milă 
de noi și ajută-ne” (Marcu 9:22). Și chiar dacă tatăl în-
durerat nu putea avea decât o credință ca un grăunte 
de muștar – „Cred, ajută necredinței mele” (Marcu 
9:24) – Isus a răspuns la strigătul după îndurare și a 
mustrat duhul, alungându-l.  

Chiar și atunci când un om posedat de demoni 
nu a avut pe nimeni care să vină în sprijinul lui, nu 
putea crede sau să se supună lui Isus – ca în cazul de-
monizatului din ținutul Gherghesenilor – Domnul l-
a eliberat și apoi i-a explicat că acela a fost un act al 
îndurării: „Du-te acasă la ai tăi, și povestește-le tot ce 
ți-a făcut Domnul, și cum a avut milă de tine” (Marcu 
5:19).  

Și nu rata să vezi îndurarea în plus arătată prin fap-
tul că acest om nu era evreu, ci un străin ca și femeia 
canaanită, care a strigat: „Ai milă de mine, Doamne, 
Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău de un drac” 
(Matei 15:22). Nici demonii și nici distanța dintre Nea-
muri și Israel nu au oprit îndurarea lui Isus.  
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Și îndurarea lui Isus n-a fost aprinsă doar de sufe-
rință, ci și la vederea păcatului. Când Isus a mâncat cu 
„vameșii și cu păcătoșii”, fariseii și cărturarii L-au criti-
cat. Dar Isus le-a spus trei pilde ca să explice ce anume 
făcea El. Una a fost pilda fiului risipitor. Punctul cul-
minant al acestei pilde Îl ilustrează pe Dumnezeu plin 
de compasiune față de acest fiu plin de păcat, care se 
întorcea acasă: „Când era încă departe, tatăl său l-a vă-
zut, și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe gru-
mazul lui, și l-a sărutat mult” (Luca 15:20). Cu alte cu-
vinte, Isus a mâncat cu vameșii și păcătoșii pentru că El 
era manifestarea întrupată a compasiunii blânde a Ta-
tălui față de păcătoși.  

Isus Și-a manifestat această compasiune nu doar la 
nivel individual, față de cei păcătoși și în suferință, ci și 
față de mulțimi întregi de oameni. El nu S-a uitat către 
masele de oameni cu dispreț sau cu indiferență. Într-o 
circumstanță, când o mulțime mare de oameni L-a ur-
mat și nu și-au plănuit bine să își asigure hrana, Isus S-a 
uitat către ei și a spus: „Mi-e milă de norodul acesta; căci 
iată că de trei zile stau lângă Mine, și n-au ce mânca” 
(Marcu 8:2). Într-o altă ocazie, nu foamea, ci nevoia lor 
spirituală după adevăr a fost ceea ce I-a umplut inima de 
compasiune pentru mulțimile de oameni: „Isus a văzut 
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mult norod; și I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca 
niște oi care n-aveau păstor; și a început să-i învețe 
multe lucruri” (Marcu 6:34).  

Una dintre cele mai cuprinzătoare afirmații despre 
îndurarea lui Dumnezeu pe care Isus le-a făcut provine 
din Osea 6:6. Acesta era felul lui Isus de a așeza întreaga 
lege ceremonială a Vechiului Testament sub steagul în-
durării în loc să fie sub cel al regulilor de respectat cu 
meticulozitate. Când a fost criticat că S-a dus la casa lui 
Matei ca să mănânce alături de vameșii necurați, El a 
întors criticile și a spus: „Duceți-vă de învățați ce în-
seamnă: ,Milă voiesc, iar nu jertfă!’ [Osea 6:6] Căci n-
am venit să îi hem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe 
cei păcătoși” (Matei 9:13). Iar când ucenicii lui au fost 
mustrați de farisei pentru că smulseseră spice de grâu și 
le mâncau în ziua Sabatului, Isus a spus: „Dacă ați fi 
știut ce înseamnă: ,Milă voiesc, iar nu jertfe’, n-ați fi 
osândit pe niște nevinovați” (Matei 12:7). Cu alte cu-
vinte, întreaga lucrare a lui Isus a fost marcată de ideea 
că mila era sensul suprem al legii lui Dumnezeu. Și în-
trucât Isus nu venise să abolească, ci să împlinească Le-
gea (Matei 5:17), El era întruparea și manifestarea bo-
găției milei lui Dumnezeu.  

Același lucru este valabil și astăzi despre Isus. În 
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această privință, „Isus Hristos este același ieri și azi, și în 
veci” (Evrei 13:8). Iată de ce Dumnezeu, care este nu-
mit „Tatăl îndurărilor” (2 Cor. 1:3), ne îndeamnă să 
venim cu îndrăzneală la tronul Său prin Isus Hristos, 
care are „milă de slăbiciunile noastre” (Evrei 4:15). Isus 
este Marele nostru Preot fără păcat și atotsuficient. El 
S-a dat pe Sine ca Substitutul nostru, în ascultare per-
fectă și ca jertfă perfectă. Toate îndurările Tatălui le 
aparțin acelora care vin la Dumnezeu prin credința în 
Isus. „Să ne apropiem dar cu deplină încredere de sca-
unul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca 
să fim ajutați la vreme de nevoie” (Evrei 4:16).  

Locul unde îndurările sunt păstrate este scaunul de 
domnie al lui Dumnezeu. Aici este bogăția infinită, aici 
este puterea infinită și aici este înțelepciunea infinită. Și 
toate acestea stau gata să fie folosite în slujba îndurării, 
datorită lui Isus Hristos, îndurarea întrupată a lui Dum-
nezeu. Fie că înveți acest lucru cu plăcere sau prin sufe-
rință, ca Iov, orice ai face, caută să înveți acest adevăr: 
„Domnul este plin de milă și de îndurare” (Iacov 5:11).  

O RUGĂCIUNE  

O, Tată, cât avem nevoie de îndurare! Noi păcă-
tuim zi de zi. Eșuăm să împlinim porunca Ta de a 
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Te iubi cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată min-
tea și cu toată puterea. Suntem căldicei în simță-
mintele noastre. Toate motivațiile noastre sunt, 
chiar în starea lor cea mai bună, amestecate cu im-
perfecțiuni. Cârtim, ne îngrijorăm de ziua de mâ-
ine. Ne mâniem prea repede. Dorim ce nu ar trebui 
să dorim. Ne irităm de atitudinile altora, pe care 
noi le-am manifestat în urmă cu doar cinci minute. 
Dacă nu ne arăți îndurarea Ta, suntem pierduți. 
O, Doamne, vrem să vedem îndurarea lui Hristos și 
să o savurăm pentru ceea ce este ea. Dă-ne puterea să 
pricepem dragostea Lui. Înclină-ne inimile să citim 
și să ne gândim la nenumăratele circumstanțe ale 
arătării îndurării lui Isus din Evanghelii. Fă-ne să 
admirăm ceea ce El a făcut și să Îl imităm. Dar 
ajută-ne să fie mai mult decât imitare exterioară. 
Fă-o să vină din inimă, unde am fost zdrobiți de pă-
catele noastre și unde am ajuns să ne bucurăm de în-
durare, să trăim prin mila Ta, să nădăjduim și să 
tânjim după îndurarea Ta. Fă din îndurarea lui 
Isus cea mai mare frumusețe a Mântuitorului în 
ochii noștri. Fă-ne să privim la El și, privind, să de-
venim ca El. Și fă ca acest gust al îndurării să se ma-
nifeste în exteriorul nostru. Fă-ne plini de îndurare, 
ca să arătăm îndurare. Împlinește în noi porunca 
de a face dreptate și de a iubi mila. Fă-ne să iubim 
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să arătăm milă. Fă-o să fie atât de mult parte din 
noi, încât să ne caracterizeze. Unește-ne astfel cu 
Hristos, pentru ca îndurarea Lui să fie îndurarea 
noastră, și îndurarea noastră să fie o ilustrare a lui 
Hristos. El este tot ce avem de dăruit mai departe. 
Proslăvește-Ți mila, Tată, în credința și în răbda-
rea noastră. Îți mulțumim, o, Îți mulțumim pentru 
Hristos și pentru îndurarea Ta față de noi în El. În 
Numele Lui Te rugăm, amin.  
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Învăţătorule, știm... că nu cauți la fața oamenilor,               
ci-i înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. 

LUCA 20:21 

 

Tată, Doamne al Cerului și al Pământului; Te laud 
pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți              

și pricepuți, și le-ai descoperit pruncilor. 

LUCA 10:21
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11 
PARTEA DURĂ 

Severitatea lui Isus Hristos 

 

Gloria lui Isus Hristos ține de faptul că El este în-
totdeauna diferit de lume și, astfel, întotdeauna rele-
vant pentru lume. Dacă S-ar potrivi ei, ar fi de puțin 
folos. Efortul de a-L remodela pe Isus Cel din Biblie așa 
încât să se potrivească unei generații Îl face să fie firav 
în alta. Este mai bine să Îl lăsăm să fie ceea ce este, pen-
tru că deseori partea mai ofensatoare a lui Isus este cea 
de care avem nevoie cel mai mult.  

Pentru afinitățile moderne, occidentale, forma 
dură, neșlefuită și feroce a dragostei lui Isus este cu to-
tul ofensatoare. Oamenii ultra-sensibili s-au simțit de-
seori răniți de limbajul străpungător al lui Isus. Cei care 
identifică dragostea doar cu acele cuvinte și maniere 
blânde și moi au fost scandalizați în repetate rânduri de 
limbajul străpungător, aproape violent, al Domnului.  

Sigur că asta nu înseamnă că El a vorbit doar în fe-
lul ăsta. Am văzut deja dulceața îndurărilor Sale și cât 
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de răbdător, blând și iertător a fost El (capitolul 10). 
Iată de ce vorbirea Lui severă nu poate fi considerată ca 
porniri supărăcioase, ieșiri temperamentale sau ostili-
tate nervoasă. Ceea ce întâlnim în limbajul caustic al lui 
Hristos este o formă de dragoste care corespunde lumii 
reale de corupție, lâncezelii inimilor noastre și imensi-
tății a ceea ce este în joc în alegerile pe care le facem. 
Dacă n-ar exista rele mari, nici inimi surde și nici con-
secințe veșnice, probabil că singurele forme potrivite 
de dragoste ar fi atingerile moi și cuvintele blânde. Dar 
o astfel de lume nu Îl ucide pe Fiul lui Dumnezeu și nu 
îi urăște pe ucenicii Lui. O astfel de lume nu există. 

Trebuie să luăm aminte la severitatea izbitoare a 
îndurării lui Isus. Ea i-a făcut pe oamenii din vremea 
Lui să fie uluiți. Chiar și dușmanii Lui au recunoscut 
că El era uimitor de indiferent față de aprobarea din 
partea altora. Noi avem tendința de a fi excesiv de pre-
ocupați ca alții să aprobe ce spunem noi. Isus nu a fost 
așa. „Învățătorule, știm... că nu cauți la fața oamenilor, 
ci-i înveți calea lui Dumnezeu în adevăr” (Luca 20:21).  

Când fariseii ostili au trimis aprozi să Îl prindă pe 
Isus, ei s-au întors cu mâinile goale și cu această expli-
cație: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta” 
(Ioan 7:46).  
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Aceasta a fost mărturia fiecărei generații. Nicio-
dată n-a vorbit vreun om ca El. Și totul a început pe 
când El era băiat și a mers la Templu: „Toți care-L au-
zeau, rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile 
Lui” (Luca 2:47). Când a intrat în lucrarea Sa publică 
la sinagoga din Nazaret, la început „toți Îl vorbeau de 
bine, se mirau de cuvintele pline de har, care ieșeau din 
gura Lui” (Luca 4:22); dar când a fost vădit contrar aș-
teptărilor lor egoiste (v. 24-27), aceiași oameni „s-au 
umplut de mânie” (v. 28) și au vrut să Îl arunce de pe 
un munte (v. 29). Apoi, la finalul lucrării Sale, în ul-
tima săptămână de viață, răspunsurile Lui străpungă-
toare au oprit gurile adversarilor Lui, cu excepția stri-
gătului lor de condamnare. „Nimeni nu I-a putut răs-
punde un cuvânt. Și, din ziua aceea, n-a îndrăznit ni-
meni să-I mai pună întrebări” (Matei 22:46).  

Starea lumii care a făcut necesară venirea lui Hris-
tos era atât de rea încât Isus a apelat la un limbaj șocant 
ca să îi atragă atenția. Când oamenii au venit la El ce-
rându-I un semn, El a răspuns: „Un neam viclean și 
preacurvar cere un semn” (Matei 16:4). Când propriii 
ucenici n-au putut scoate un demon, El a spus: „O 
neam necredincios! Până când voi fi cu voi? Până când 
vă voi suferi?” (Marcu 9:19). Când i-a învățat cum să 
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se roage, El a spus: „dacă voi, care sunteți răi, știți să le 
dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl 
vostru, care este în ceruri, le va da lucruri bune celor ce 
I le cer!” (Matei 7:11). El a plecat de la prezumția că ei 
erau răi, și le-a spus adevărul.  

Nu doar că Isus a condamnat lumea ca rea, adul-
teră și necredincioasă, ci El a spus că toți erau morți spi-
ritual. Când un ucenic L-a întrebat pe Isus dacă putea 
să se ducă să își îngroape tatăl, Isus l-a șocat prin cuvin-
tele: „Vino după Mine, și lasă morții să-și îngroape 
morții” (Matei 8:22). O stare teribilă de moarte a făcut 
necesară folosirea cuvintelor dure. Aceeași exprimare a 
fost făcută și față de farisei: „Vai de voi, cărturari și fa-
risei fățarnici! Pentru că voi sunteți ca mormintele, care 
nu se văd” (Luca 11:44). „Voi sunteți ca mormintele 
văruite, care, pe dinafară se arată frumoase, iar pe din-
lăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de 
necurățenie” (Matei 23:27).  

Starea de moarte spirituală era satanică pentru că 
Satana a fost un ucigaș spiritual al omului încă de la în-
ceput. Isus i-a șocat pe necredincioșii pioși cu această 
incriminare: „Voi îl aveți de tată pe diavolul; și vreți să 
împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost 
ucigaș; și nu stă în adevăr” (Ioan 8:44). Iar când Petru, 
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ucenicul Lui devotat, a spus eroic că nu va permite ca 
Isus să fie ucis, Isus S-a îndreptat către el și a spus: „Îna-
poia Mea, Satano: tu ești o piatră de poticnire pentru 
Mine” (Matei 16:23). A existat o soluție la moartea spi-
rituală: moartea substitutivă a lui Isus. Orice piedică în 
calea ei era demonică. Niciun cuvânt nu putea fi prea 
puternic ca să o respingă.  

Starea spirituală a inimii omului va duce la pe-
deapsa veșnică pentru cei care nu primesc remediul 
adus de Hristos. De aceea, Isus nu a scutit sentimentele 
delicate ale oamenilor când a lansat avertismentele Sale 
legate de Iad. Nimeni din Biblie nu a vorbit mai des sau 
mai înfricoșător despre Iad: „Îngerii vor ieși, îi vor des-
părți pe cei răi din mijlocul celor buni, și-i vor arunca 
în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul și scrâșnirea din-
ților” (Matei 13:49-50). Când ucenicii Lui au încercat 
să Îl întrebe pe Isus despre locul judecății, El a răspuns 
simplu: „Unde va fi trupul acolo se vor strânge vultu-
rii” (Luca 17:37). Unele realități sunt atât de înspăi-
mântătoare, încât nu au nevoie de precizie specifică, ci 
de ilustrare scandaloasă.  

Iadul, a spus Isus, este un loc „unde viermele lor 
nu moare și focul nu se stinge” (Marcu 9:48). Este un 
loc al „întunericului de afară” (Matei 8:12; 22:13; 
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25:30). El este „focul cel veșnic, care a fost pregătit dia-
volului și îngerilor lui” (Matei 25:41). Focul „nu se 
stinge” (Marcu 9:43). El este „pedeapsa veșnică” (Ma-
tei 25:46).  

De aceea, cu un raționament care îți face inima să 
se oprească, Isus explică faptul că simplele pericole pă-
mântești – cum ar fi să fii ucis! – nu sunt nimic prin 
comparație cu pericolul Iadului: „Vă spun vouă, prie-
tenii Mei: Să nu vă temeți de cei ce ucid trupul, și după 
aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă 
temeți. Temeți-vă de Acela care, după ce a ucis, are pu-
terea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă te-
meți!” (Luca 12:4-5). Cu alte cuvinte, „ucenicii Mei, 
nu vă temeți, puteți fi doar uciși!”  

Rezultă într-un fel uluitor că acele calamități 
groaznice din această lume, oricât de dureroase ar fi, nu 
constituie cea mai mare tragedie. Mult mai mare este 
eșecul de a scăpa de Iad prin pocăință și credință. Isus a 
avut un fel foarte nesentimental de a vorbi despre acest 
adevăr cu totul crucial față de oamenii care le acordau 
locul greșit celor mai mari grozăvii. De exemplu, un 
grup de oameni a fost îngrozit de faptul că Pilat ames-
tecase sângele închinătorilor galileeni cu jertfele lor. Ei 
Îi vorbiseră lui Isus despre această suferință, și trebuie 
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să fi fost uluiți când El a răspuns: „Credeți voi că acești 
galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, 
pentru că au pățit astfel? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă 
pocăiți, toți veți pieri la fel” (Luca 13:2-3). Cu alte cu-
vinte, în loc să fiți uimiți că oamenii păcătoși pier, fiți 
uimiți că voi n-ați pierit.  

Isus ne va arăta calea către Cer indiferent dacă ne 
place cum Se exprimă sau nu. „Dacă deci ochiul tău cel 
drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la 
tine; căci este spre folosul tău să piară unul dintre mă-
dularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă. 
Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o 
și leapădă-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară 
unul dintre mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot tru-
pul în gheenă” (Matei 5:29-30). Este mai bună mutilarea 
de sine decât condamnarea. Așa este și în cazul condam-
nării noastre, și cu atât mai mult în cazul condamnării 
altora: „Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe 
unul dintre acești micuți, care cred în Mine, ar fi mai de 
folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară, și să fie 
înecat în adâncul mării” (Matei 18:6). Mai bine să pieri 
în mare decât să împingi pe un altul în Iad.  

Așa că nu este surprinzător că Isus avea să descrie 
intrarea în Împărăție ca un act energic: „Din zilele lui 
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Ioan Botezătorul până acum, Împărăția cerurilor se ia 
cu năvală, și cei ce dau năvală, pun mâna pe ea” (Matei 
11:12). Și nu este surprinzător că El avea să spună: 
„strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, 
și puțini sunt cei ce o află” (Matei 7:14). Nu există mulți 
care vor crede în Hristos atât de profund și vor iubi Ce-
rul atât de mult încât să își considere ochii, mâinile și vi-
ețile mai puțin prețioase decât părtășia cu Isus în Para-
dis. Așadar, calea este îngustă și puțini merg pe ea. Dar 
mulți Îl ascultă pe Isus și spun: „Vorbirea aceasta este 
prea de tot: cine poate s-o sufere?” (Ioan 6:60).  

Dar El nu slăbește condițiile. El insistă pe o cale în-
gustă nu doar în ce privește puritatea mâinilor, a ochi-
lor noștri, și a dragostei noastre reciproce ca fiind radi-
cală, ci El vorbește și despre dedicarea noastră nepotri-
vită față de familii, propriile persoane și posesiuni. 
„Dacă vine cineva la Mine, și nu urăște pe tatăl său, pe 
mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe su-
rorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul 
Meu” (Luca 14:26). „Cine își iubește viața, o va pierde; 
și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pen-
tru viața veșnică” (Ioan 12:25). „Oricine dintre voi, 
care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul 
Meu” (Luca 14:33). Chiar și dragostea față de părinții 
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evlavioși va trebui să arăte adesea ca ură pentru lume, 
atunci când punem Împărăția lui Dumnezeu pe pri-
mul loc. Și dacă părinții noștri nu sunt credincioși, 
chiar credința care ne face să căutăm mântuirea lor se 
va întoarce împotriva noastră: „am venit să despart pe 
fiu de tatăl său, pe fiică de mamă-sa, și pe noră de soa-
cră-sa” (Matei 10:35). Dar ne pierdem familia când Îl 
urmăm pe Hristos? Răspunsul lui Isus este clar: „ori-
cine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi 
este frate, soră și mamă” (Matei 12:50).  

Dacă acestea nu ți se par că sună a lucrarea Dom-
nului păcii, conștientizează că țelul Lui nu este pacea 
cu necredința și neascultarea. Aceștia sunt dușmanii 
care trebuie distruși, pentru ca ei să nu te distrugă. 
Când amnistia lui Isus este disprețuită, dezbinarea este 
inevitabilă, iar El a știut asta: „Credeți că am venit să 
aduc pace pe pământ? Eu vă spun: nu; ci mai degrabă 
dezbinare” (Luca 12:51). „Veți fi dați în mâinile lor 
până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri; și îi 
vor omorî pe mulți dintre voi” (Luca 21:16). „Eu am 
venit să arunc un foc pe pământ. Și ce vreau decât să fie 
aprins chiar acum!” (Luca 12:49).  

Cine poate azi aceste lucruri? Cine se poate bucura 
de aceste cuvinte și să pătrundă în adevărul cuvintelor 



VĂZÂNDU-L ȘI SAVURÂNDU-L PE ISUS HRISTOS 

124 

lui Isus când El spune: „V-am spus aceste lucruri, pen-
tru ca bucuria Mea să rămână în voi, și bucuria voastră 
să fie deplină” (Ioan 15:11)? Răspunsul lui Isus este la 
fel de surprinzător pe cât este exprimarea care a ridicat 
întrebarea. Iar El îl dă cu bucurie: „Isus S-a bucurat în 
Duhul Sfânt și a zis: ‚Tată, Doamne al Cerului și al Pă-
mântului; Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de 
cei înțelepți și pricepuți, și le-ai descoperit pruncilor” 
(Luca 10:21).  

Cei smeriți, dispuși să învețe, cei zdrobiți, cei su-
puși – pruncii – aceștia vor auzi vocea puterii, a adevă-
rului, a neprihănirii și dragostei. Ei vor auzi, iar inimile 
lor vor arde în ei când El vorbește (Luca 24:32). Ei nu 
se vor simți ofensați. Ei vor pune la inimă că cel puțin 
cineva vede gravitatea stării noastre umane, îl cunoaște 
pe vrăjmaș, nu este dispus la compromis și vorbește ca 
un Împărat cuceritor și un Mântuitor măreț.  

O RUGĂCIUNE  

Doamne, cu adevărat suntem greoi la minte. Nu 
doar că suntem mai puțin sensibili, ci ne și simțim 
ușor ofensați. Ia de la noi înclinația noastră către 
jelire de sine. Dă-ne o pasiune pentru adevăr care să 
fie mai puternică decât pasiunea noastră înnăscută 
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după a fi lăudați. Iartă-ne, Tată, pentru că am tra-
tat ca neiubitoare anumite cuvinte doar pentru că 
erau dure. Iartă-ne pentru că i-am bănuit pe unii 
oameni fără să știm de motive rele. Ajută-ne să în-
vățăm de la Isus când să fim duri și când să fim 
blânzi. Păzește-ne de a ne justifica mânia ome-
nească folosindu-ne de exprimările dure ale lui Isus. 
Dar nu ne lăsa să ajungem să fim lași ca să nu pu-
tem spune un cuvânt cu fermitate la vremea potri-
vită. Ne minunăm de cuvintele Domnului nostru 
Isus. Cât de impredictibil a fost El! Nimeni nu a 
vorbit ca El. El este cu totul unic. Noi ne plecăm îna-
intea Lui și ne astupăm gurile. Suntem dornici ca 
El să vorbească – și să ne vorbească așa cum El gă-
sește de cuviință. Noi vrem să Îl ascultăm în liniște. 
El este un Învățător fără păcat. Noi ne punem mâi-
nile la gură și ne așezăm la picioarele Sale. Fă cu noi 
ceea ce vrei, Tată. Nu suntem judecătorii noștri, nici 
nu putem fi judecătorii felului în care Fiul Tău vor-
bește. Ai milă de noi – cu asprime sau blândețe – și 
du-ne la bucuria Ta veșnică. În Numele Fiului 
Tău, Domnul nostru Isus, amin.  
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Știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare: 
moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. 

ROMANI 6:9 

 

Dumnezeu... L-a înviat din morți și I-a dat slavă. 

1 PETRU 1:21
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12 
VIAȚA INVINCIBILĂ 
Învierea lui Isus Hristos 

 

Dumnezeu L-a înviat pe Isus Hristos din morți (1 
Cor. 15:4; 1 Petru 1:21). Toți știau că El murise, de la 
guvernator, la soldații care L-au executat, la femeile 
care L-au îngropat, și până la adversarii Lui, care s-au 
temut de o conspirație a zvonurilor despre înviere. Ei 
toți știau că El murise. Iată de ce zvonul inventat pen-
tru a explica mormântul gol nu era că El n-ar fi murit, 
ci că ucenicii I-ar fi furat trupul (Matei 28:13). Dar nici 
asta n-a funcționat, pentru că oamenii nu-și riscă viețile 
pentru o minciună fabricată de ei. Trupul nu era în 
mormânt, căci altfel dușmanii ar fi oprit creștinismul 
folosindu-se de rămășițele lui Isus. Ucenicii erau înflă-
cărați de curaj, riscându-și viețile propovăduind că Isus 
era viu (F.A. 2:24, 32; 3:15). Evanghelistul Ștefan și 
apostolul Iacov și-au pierdut viețile (F.A. 7:60; 12:2). 
Și timp de 40 de zile, Isus S-a înfățișat înaintea unor 
persoane și grupuri de persoane, unele de până la 500 
de oameni (F.A. 1:3; 1 Cor. 15:6). Majoritatea acestora 
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nu erau niște oameni ușor de păcălit, ci mai degrabă 
greu de convins (Luca 24:11, 38; Ioan 20:25, 27).  

Pe când posibilitatea ca învierea să fi fost adevărată 
s-a înfiripat în ucenicii sceptici, prima speculație a fost 
că Isus pe care ei L-au văzut era o nălucă sau o apariție 
de acest fel. Dar Isus a fost neobosit în a elimina ime-
diat această speculație. Lui Toma, necredinciosul, El i-
a spus: „Adu-ți degetul încoace, și uite-te la mâinile 
Mele; și adu-ți mâna, și pune-o în coasta Mea; și nu fi 
necredincios, ci credincios” (Ioan 20:27). Iar înaintea 
ucenicilor uluiți într-o altă circumstanță, Isus a insistat 
să mănânce pește pentru a le arăta că El nu era o nălucă. 
„‚Uitați-vă la mâinile și picioarele Mele, Eu sunt; pipă-
iți-Mă și vedeți: un duh n-are nici carne, nici oase, cum 
vedeți că am Eu’. Fiindcă ei, de bucurie, încă nu cre-
deau, și se mirau, El le-a zis: ‚Aveți aici ceva de mân-
care?’ I-au dat o bucată de pește fript și un fagur de 
miere. El le-a luat, și a mâncat înaintea lor” (Luca 
24:39-43).  

Dar învierea trupească a lui Isus a însemnat mai 
mult decât un trup muritor resuscitat. A fost același și 
totuși nu același. El putea fi recunoscut ca Cel care fu-
sese întotdeauna. Trupul Lui era un trup fizic. Dar era 
și un trup transformat. Când apostolul Pavel a descris 
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învierea viitoare a trupurilor creștinilor, el a descris și 
învierea trupească a lui Isus, pentru că Hristos înviase 
ca „pârgă” a restului celor morți care Îi aparțineau (1 
Cor. 15:20). Cu alte cuvinte, trupul Hristosului înviat 
este parte din același seceriș al tuturor celorlalte trupuri 
pe care El le va învia în slavă în ziua de apoi. Hristos, 
spune Pavel, „va schimba trupul stării noastre smerite, 
și-l va face asemenea trupului slavei Sale” (Fil. 3:21). De 
aceea, această descriere a învierii trupești viitoare se 
aplică și trupului lui Isus: „Trupul este semănat în pu-
trezire, și înviază în neputrezire; este semănat în ocară, și 
înviază în slavă; este semănat în neputință, și înviază în 
putere. Este semănat trup firesc, și înviază trup duhov-
nicesc” (1 Cor. 15:42-44). Este același trup, și totuși glo-
rios de superior.  

Puterea divină uriașă a precedat, a însoțit și a ur-
mat învierii lui Isus. Îndreptându-Se către învierea Sa, 
Isus a fost cu totul în controlul vieții și a morții Sale. 
„Îmi dau viața, ca iarăși s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu 
sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, și am 
putere s-o iau iarăși: aceasta este porunca, pe care am 
primit-o de la Tatăl Meu” (Ioan 10:17-18). Isus a bat-
jocorit amenințările care spuneau că ar fi putut fi omo-
rât înaintea de ceasul hotărât, și cu atât mai puțin El nu 
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a putut fi ținut în mormânt dincolo de voia Lui. Când 
a fost avertizat că Irod voia să Îl ucidă, Isus a spus: „Du-
ceți-vă și spuneți-i vulpii aceleia: ,Iată că scot dracii, și 
săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi is-
prăvi’” (Luca 13:32). El a prezis detaliile morții și învi-
erii Sale ca unul care împlinea planul Său de neoprit: 
„Isus le-a zis: ‚Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile 
oamenilor. Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia’” (Ma-
tei 17:22-23).  

În însăși actul învierii, puterea divină a fost com-
pletă. Pavel s-a referit la „nemărginita mărime a puterii 
Sale [Dumnezeu], după lucrarea puterii tăriei Lui, pe 
care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat 
din morți” (Efes. 1:19-20). Iar Petru a spus: „nu era cu 
putință să fie ținut de ea [puterea morții]” (F.A. 2:24).  

Trecând prin moarte cu putere suverană, Hristos 
a intrat într-o viață nesfârșită și nepieritoare. Isus a de-
venit Marele nostru Preot care trăiește în veci, prin 
„puterea unei vieți nepieritoare” (Evrei 7:16). „Hris-
tosul înviat din morți nu mai moare: moartea nu mai 
are nicio stăpânire asupra Lui” (Rom. 6:9). „Dumne-
zeu L-a înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele, care 
este mai presus de orice nume” (Fil. 2:9). „Dumne-
zeu... L-a înviat din morți, și I-a dat slavă” (1 Petru 
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1:21). Înainte, în decursul și după ea, învierea lui Hris-
tos a fost o manifestare glorioasă a puterii divine.  

De aceea, învierea lui Isus ne asigură de toată lucra-
rea Sa viitoare pentru poporul Lui: autoritatea și stăpâ-
nirea Lui peste orice lucru din Univers (Matei 28:18); 
mijlocirea Sa preoțească pentru noi (Rom. 8:34); slujba 
Lui de apărător al nostru înaintea lui Dumnezeu Tatăl 
(1 Ioan 2:1); prezența Lui protectoare și mângâietoare 
alături de noi până la sfârșitul veacului (Matei 28:20); 
și revenirea Sa finală pe Pământ în slavă, ca să ne dea 
nouă odihnă și ca să îi pedepsească pe toți cei care „nu 
Îl cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evan-
ghelia Domnului nostru Isus Hristos” (2 Tes. 1:7-8).  

Iar învierea lui Isus ne asigură de toate binecuvân-
tările obținute de El pentru noi prin moartea Sa. Învie-
rea apără suficiența Crucii și pecetluiește certitudinea 
și finalitatea îndreptățirii noastre prin credință. „[Isus] 
a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, și a înviat spre 
îndreptățirea noastră” (Rom. 4:25, lit. ESV). Toate fă-
găduințele lui Dumnezeu care au fost obținute prin sân-
gele lui Hristos au devenit ale noastre pentru toată veș-
nicia, datorită învierii lui Isus. Un exemplu este iertarea: 
„Dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, 
voi sunteți încă în păcatele voastre” (1 Cor. 15:17). Dar 
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El a înviat, astfel că iertarea este reală și permanentă. El 
„trăiește pururea ca să mijlocească” pentru noi (Evrei 
7:25).  

În final, Hristosul înviat ne va învia și pe noi. 
„Dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus dintre cei 
morți locuiește în voi, Cel ce L-a înviat pe Hristos Isus 
din morți, va învia și trupurile voastre muritoare, din 
pricina Duhului Său, care locuiește în voi” (Rom. 
8:11). „Dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte 
asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o în-
viere asemănătoare cu a Lui” (Rom. 6:5). La fel cum 
Isus Și-a luat înapoi viața din ghearele morții, tot așa El 
îi va învia din morți pe cei ce sunt ai Lui. El le face 
această făgăduință tuturor celor ce cred: „Eu îl voi învia 
în ziua de apoi” (Ioan 6:40). Astfel, învierea Lui garan-
tează învierea lor. Ei sunt siguri în slavă așa cum este El. 
„Nici nu vor putea muri... fiind fii ai învierii” (Luca 
20:36). „Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere” 
(Apoc. 20:6).  

Gloria lui Hristos în puterea învierii Lui la o viață 
invincibilă și la o autoritate atotputernică va fi reflec-
tată în închinarea bucuroasă a sfinților Lui înviați și de-
săvârșiți. Cine se va bucura de acest dar veșnic al vieții? 
Isus răspunde: „Eu sunt învierea și viața. Cine crede în 
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Mine... nu va muri niciodată” (Ioan 11:25-26).  

Ca orice adevăr istoric, învierea lui Isus nu poate fi 
pusă sub semnul îndoielii. Dar când Dumnezeu ia în 
mână credibilitatea martorilor, curajul predicării lor, 
zădărnicia împotrivirii, efectele Evangheliei, coerența 
mesajului, atotsuficiența perspectivei creștine și gloria 
spirituală a lui Isus Hristos – când Dumnezeu ia aceste 
lucruri în mână și multe altele, El poate deschide chiar 
și mintea celui mai sceptic împotrivitor. Când Dumne-
zeu ne trezește din amorțeala necredinței și strălucește 
în mintea noastră cu „lumina Evangheliei slavei lui 
Hristos” (2 Cor. 4:4, 6), ceea ce vedem alături de splen-
doarea groaznică a suferinței Sale, este grandoarea învi-
erii Lui.  

O RUGĂCIUNE  

Tată al slavei, Te lăudăm că L-ai înviat cu putere 
pe Fiul Tău, Isus, dintre cei morți. Te lăudăm că pi-
atra pe care zidarii au lepădat-o a ajuns să fie pusă 
în capul unghiului. Aceasta este lucrarea Ta, și este 
minunată în ochii noștri. Moartea nu Îl putea ține! 
Ultimul nostru vrăjmaș a căzut înaintea puterii 
Tale în triumful lui Isus asupra morții, iar noi am 
fost eliberați de frica acestui vrăjmaș antic. Iar 
acum, o, Doamne, fă-ne să trăim în bogățiile a tot 
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ceea ce semnifică învierea lui Isus. Toată autoritatea 
Îi aparține în Cer și pe Pământ. Nicio putere și ni-
ciun vrăjmaș nu Îl poate învinge. Când credem în 
El, putem avea parte numai de bine în final. Cele 
mai bune lucruri încă nu au sosit. De aceea, Tată, 
alungă frica, descurajarea și tulburarea din viețile 
noastre. Atrage-ne atenția către realitatea ultimă a 
triumfului final al lui Hristos asupra morții. Nu 
ne lăsa să uităm vreodată sau să eșuăm să simțim 
gloria universală prin care I-ai dat lui Isus un 
Nume care este mai presus de orice nume. Fă ca acest 
lucru să îmbrace forme practice în viețile noastre zil-
nice, când vedem fiecare persoană, mare sau mică, 
stând într-o zi înaintea Judecătorului înviat și biru-
itor al tuturor popoarelor. Dă-ne un curaj care vine 
dintr-o inimă zdrobită, în îndurarea și puterea lui 
Isus. O, Tată, vrem ca viețile noastre să conteze spre 
manifestarea măreției Lui. Lucrează în noi în acest 
sens cu toată puterea Ta, Te rugăm. În Numele lui 
Isus, amin.  
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Căci, cum iese fulgerul și luminează de la o margine a 
cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în 

ziua Sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe. 

LUCA 17:24-25 

 

La descoperirea Domnului Isus din Cer,                             
cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc. 

2 TESALONICENI 1:7-8
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13 
ARĂTAREA SLAVEI MARELUI NOSTRU 

DUMNEZEU ȘI MÂNTUITOR 
A Doua Venire a lui Isus Hristos 

 

La prima Sa venire, Hristos a luat asupra Sa trup și 
sânge astfel ca, „prin moarte, să-l nimicească pe cel ce 
are puterea morții... și să îi izbăvească pe toți aceia care, 
prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor” 
(Evrei 2:14-15). El va veni a doua oară ca să îi mântu-
iască pe cei care Îl așteaptă cu nerăbdare (Evrei 9:28).  

Va veni vremea când credința va fi absorbită de ve-
dere. Pentru moment, „umblăm prin credință, nu prin 
vedere” (2 Cor. 5:7). Dar la ultima trâmbiță, când mor-
ții vor învia și vom fi schimbați într-o clipită (1 Cor. 
15:52), vederea spirituală și cea fizică se vor uni într-o 
vedere copleșitoare a slavei lui Hristos. 

Pentru moment, noi Îl vedem pe Hristos cu „ochii 
inimii” (Efes. 1:18). Dumnezeu strălucește în inimile 
noastre ca să ne dea „lumina Evangheliei slavei lui Hris-
tos” (2 Cor. 4:4, 6). „Nimeni nu Îl cunoaște deplin pe 
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Fiul, afară de Tatăl” (Matei 11:27). Așa că, dacă vedem 
slava Fiului, ceea ce i-a spus Isus lui Petru este valabil și 
pentru noi: „nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul 
acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri” (Matei 16:17). 
Când se petrece aceasta, noi „privim slava Domnului” 
(2 Cor. 3:18).  

Dar există o slavă viitoare pe care acum nu o ve-
dem. Pavel o numește „fericita noastră nădejde” – „ară-
tarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor 
Isus Hristos” (Tit 2:13). Prima a fost suferința Fiului 
Omului și descoperirea slavei Sale doar pentru ochiul 
credinței (1 Cor. 1:18, 23). Apoi, la sfârșitul veacului, 
vine o slavă pentru toți cei ce văd cu ochii trupești. 
„Cum iese fulgerul și luminează de la o margine a ceru-
lui până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua Sa. 
Dar mai întâi trebuie să sufere” (Luca 17:24-25).  

Slavă – acesta este modul în care vorbesc în mod 
repetat scriitorii inspirați despre acel eveniment: 
„Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toți sfinții 
îngeri...” (Matei 25:31). Nu doar unii dintre îngeri. 
Toți, „numărul lor era de zece mii de ori zece mii și mii 
de mii” (Apoc. 5:11). În Cer nu va mai rămâne un sigur 
înger.  

Și când Fiul Omului vine, „va ședea pe scaunul de 
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domnie al slavei Sale” (Matei 25:31). Și El va domni de 
pe acel tron glorios. „Domnia va fi pe umărul Lui... El 
va face ca domnia Lui să crească, și o pace fără sfârșit.... 
o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, 
de acum și-n veci de veci” (Isaia 9:6-7).  

Acea slavă va fi slava Fiului Omului (Matei 25:31). 
Dar pentru că Fiul Omului este și Fiul lui Dumnezeu, 
iar El și Tatăl sunt Unul, vom vedea și „slava Tatălui” 
(Matei 16:27). Venirea Lui este numită descoperirea 
„slavei Sale” (1 Petru 4:13), și fiecare sfânt, spune Pe-
tru, va fi „părtaș al slavei care va fi descoperită” (1 Petru 
5:1).  

Bucuria sfinților, care „se vor bucura și se vor ve-
seli” la venirea Lui (1 Petru 4:13), va fi bucuria prețuirii 
și a laudei slavei complet descoperite a lui Hristos. Iată 
de ce vine El: „ca să fie proslăvit în sfinții Săi, și privit 
cu uimire în toți cei ce vor fi crezut” (2 Tes. 1:10).  

Și cum va fi la arătarea acestei slave? Va fi „glasul 
unui arhanghel și... trâmbița lui Dumnezeu... Cerul s-
a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul. Și toți 
munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor” 
(1 Tes. 4:16; Apoc. 6:14). Atunci va veni focul judecă-
ții. „La descoperirea Domnului Isus din Cer, cu îngerii 
puterii Lui, într-o flacără de foc” (2 Tes. 1:7-8). Toate 
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popoarele se vor aduna înaintea Lui și fiecare necredin-
cios va „avea ca pedeapsă o pierzare veșnică, de la fața 
Domnului și de la slava puterii Lui” (2 Tes. 1:9). Regii 
pământului și sclavii cei mai de jos se vor ascunde „în 
peșteri și în stâncile munților” și vor striga la stânci: 
„Cădeți peste noi și ascundeți-ne de... mânia Mielului” 
(Apoc. 6:15-16). „Atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe 
care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale” (2 
Tes. 2:8). „Orice ochi Îl va vedea; și cei ce L-au stră-
puns. Și toate semințiile pământului se vor boci din 
pricina Lui!” (Apoc. 1:7).  

Dar slava venirii Domnului va fi și mântuire. 
„Hristos... Se va arăta a doua oară... ca să le aducă mân-
tuirea celor ce-L așteaptă” (Evrei 9:28). La „glasul unui 
arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu... întâi vor în-
via cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi 
rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să Îl 
întâmpinăm pe Domnul în văzduh” (1 Tes. 4:16-17).  

„Prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune 
toate lucrurile”, El va transforma trupurile noastre lo-
vite de boli și putrezicioase, făcându-le asemenea „tru-
pului slavei Sale” (Fil. 3:21). „Într-o clipă, într-o cli-
peală din ochi... noi vom fi schimbați” (1 Cor. 15:52). 
„El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu 
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va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici du-
rere” (Apoc. 21:4).  

Și poate că cel mai glorios dintre toate este gelozia 
cu care El va preamări harul Lui. El nu va împărți cu 
nimeni gloria de a fi dătător de har. Petru ne spune sim-
plu: „puneți-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi 
adus, la arătarea lui Isus Hristos” (1 Petru 1:13). Și cum 
va fi acel har? Isus l-a ilustrat într-o pildă: „Ferice de ro-
bii aceia, pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea 
lui! Adevărat vă spun, că el se va încinge, îi va pune să 
șadă la masă, și se va apropia să le slujească” (Luca 
12:37). Este harul lui Dumnezeu care se face „Slujito-
rul” nostru – Dătătorul – în veci de veci.  

La ultima Cină, Isus a pus această întrebare: „Care 
este mai mare: cine stă la masă, sau cine slujește la masă? 
Nu cine stă la masă? Și Eu totuși, sunt în mijlocul vos-
tru ca cel ce slujește la masă” (Luca 22:27). Și așa va fi 
în toată veșnicia. De ce? Pentru că dătătorul primește 
slava. Hristos nu va renunța niciodată la slava harului 
Său suveran. „El nu este slujit de mâini omenești, ca și 
când ar avea trebuință de ceva” (F.A. 17:25). El a creat 
pentru a avea beneficiari care să preamărească bogăția 
Lui. Și El va duce istoria la final ca Dătătorul veșnic. 
Țelul Lui a fost același de la un capăt la altul: „lauda 
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slavei harului Său” (Efes. 1:6). Vino, hai să ne plecăm și 
să ne închinăm Lui. Să iubim venirea Lui. „De acum 
mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în 
‚ziua aceea’, Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu nu-
mai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui” (2 
Tim. 4:8).  

O RUGĂCIUNE  

Iartă-ne, Tată, pentru indiferența noastră față de 
venirea Fiului Tău. Nu ne-am păstrat sfeșnicele ar-
zând în așteptarea ta și n-am cumpărat untdelem-
nul așteptării nerăbdătoare în nădejdea revenirii 
Mirelui. Ne-am cumpărat un ogor și ne-am dus să 
îngrijim de el. Ne-am cumpărat boi și ne-am chel-
tuit timpul tot uitându-ne la înălțimea și greutatea 
lor. Ne-am căsătorit și ne-am dorit unii pe alții mai 
mult decât venirea Fiului Tău. O, Doamne, iartă-
ne. Ne pare rău că Te-am dezonorat pe Tine și pe 
Robul Tău Isus prin dorințele noastre rătăcitoare. 
Dar, Doamne, suntem dornici de schimbare. Și ve-
nim la Tine după ajutor. Îndreaptă-ne inimile spre 
Hristos. Deschide-ne ochii ca să vedem slava Lui. Fă 
ca descoperirea marelui nostru Dumnezeu și Mân-
tuitor să fie „fericita nădejde” în inimile noastre – o 
nădejde fericită și împlinitoare. Frânge dependența 



CAPITOLUL 13 

143 

noastră de această lume. Fă-ne să ne îndreptăm 
mințile către lucrurile de sus, unde Hristos stă așezat 
la dreapta Ta. Lucrează în noi porunca pe care ne-
ai dat-o prin Petru, să nădăjduim cu totul în harul 
lui Dumnezeu care va fi arătat la descoperirea lui 
Isus Hristos. Eliberează-ne de anxietățile care pro-
vin din prea multă dependență de circumstanțele 
pământești. Modelează-ne ca să fim radicali în 
asumarea riscurilor pentru cauza dragostei, fiindcă 
știm că acest trup muritor se va îmbrăca în nemu-
rire și acest trup smerit va fi schimbat într-un trup 
asemenea celui glorios al lui Hristos. Te iubim, 
Tată. Iubim descoperirea Fiului Tău. Ajută-ne să 
trăim această nădejde în libertatea jertfirii de sine 
spre slava harului Tău măreț. În Numele lui Isus, 
amin.  
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POSTFAȚĂ 
Cum putem fi siguri de Isus Hristos? 

 

La mijlocul secolului trecut, scriitorul britanic C. 
S. Lewis a surprins șocant următorul adevăr: 

Cineva care a fost doar un om și a spus lucrurile 
pe care Isus le-a spus nu putea fi un mare învă-
țător moral. El trebuia să fie ori un lunatic – la 
nivelul omului care spune că este un ou fiert – 
sau diavolul din Iad. Poți să Îl încui undeva so-
cotindu-L un nebun, Îl poți scuipa și Îl poți 
omorî ca pe un demon, sau poți să cazi la pici-
oarele Lui, chemându-L Domn și Dumnezeu. 
Dar nimeni să nu vină cu acest nonsens infatuat 
că El ar fi fost un mare învățător dintre oameni. 
El nu ne-a lăsat această opțiune. El n-a vrut vre-
odată așa ceva.1 

Cu alte cuvinte, Isus nu va putea fi domesticit, deși 
oamenii încă încearcă asta. În acest Om pare să fie ceva 
pentru fiecare. Așa că noi alegem ce vrem din El într-

 
1 C. S. Lewis, Mere Christianity (New York: Macmillan, 1952), p. 56. 
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un fel în care El să pară că este de partea noastră. Și în 
întreaga lume pare că a-L avea pe Isus de partea ta este 
un lucru bun. Dar nu așa a fost Isus cel original, nedo-
mesticit și neajustat. El n-a fost Isus cel revizuit care să 
se potrivească religiei noastre, platformei noastre poli-
tice sau stilului nostru de viață. 

Când eram la studii în Germania, în anii 1970, am 
avut de citit o carte intitulată Jesus für Atheisten,2 și nu 
trebuie să știi germană ca să înțelegi la ce se referă. Era 
varianta marxistă a vieții lui Isus. Conform acelei cărți, 
esența învățăturii lui Isus ar fi chemarea la acțiune radi-
cală împotriva liderilor statali. Era o chemare la dedi-
care supremă față de „împărăție” – lansarea unei noi 
societăți (marxismul). 

Este ciudat că, printre cei care nu Îl urmează pe Isus 
ca Domn și Dumnezeu al lor, aproape nimeni nu spune 
lucruri rele despre El. Același lucru este valabil în ce pri-
vește crucile: este drăguț să le porți ca bijuterii, dar ni-
meni nu vrea să moară pe una dintre ele. Singurele cruci 
pe care oamenii le vor sunt cele îmblânzite. De aceea, 
face sens ca un Om care Și-a calculat toată viața ca să 
moară pe o cruce să fie periculos ca să crezi în El. 

 
2 Milan Machove, Jesus für Atheisten (Stuttgart: Kreuz Verlag, 1972). 
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Putem să Îl cunoaștem așa cum era El în realitate – 
și cum este? Cum ajungem să cunoaștem o persoană 
care a trăit pe pământ cu două mii de ani în urmă – care 
a pretins că înviază din morți cu o viață nepieritoare și 
care, astfel, trăiește și azi?  

Unii oameni spun că nu poți. Isus cel real este în-
gropat în istorie, spun ei, și nu mai există acces la El. 
Alții nu sunt atât de sceptici. Ei cred că relatările biblice 
ale vieții lui Isus sunt credibile și că cei mai timpurii co-
mentatori ale lor – ca apostolul Pavel – sunt călăuze 
mai credibile decât criticii de azi. 

Dar cum poți fi sigur că portretul biblic al lui Isus 
este adevărat? Oamenii o iau pe două căi în căutarea 
fundamentului solid pentru pașii credinței lor. Una 
este calea cercetării istorice asidue pentru a verifica au-
tenticitatea relatărilor istorice. Am urmat și eu această 
cale în anii mei formativi din seminar și de la facultate. 
În ciuda tuturor provocărilor pentru credința mea 
din acele zile, nu am putut să scap niciodată de con-
vingerea că există temei bun pentru a avea încredere 
în documentele Noului Testament care vorbesc des-
pre Isus.  

Astăzi există multe cărți convingătoare – atât pen-
tru erudiți, cât și pentru oamenii simpli – care susțin 
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această încredere.3 

Dar eu sunt acum mai degrabă păstor decât învă-
țător de colegiu. Încă prețuiesc calea cercetării istorice 
erudite. În fapt, înclin deseori către ea. Cu toate aces-
tea, acum sunt mai conștient de faptul că majoritatea 
oamenilor din lume nu vor avea niciodată nici timpul 
și nici instrumentele ca să urmărească toate dovezile în 
favoarea credibilității istorice a Noului Testament. 
Dacă Isus este Fiul lui Dumnezeu, dacă El a murit pen-
tru păcatele noastre și a înviat din morți, și dacă Dum-
nezeu a vrut ca oamenii, chiar cei de după două mii de 
ani, să aibă o credință bine întemeiată, atunci trebuie să 
existe o altă cale prin care să Îl cunoaștem pe Isus cel 
adevărat, alta decât cea a cercetării academice și istorice 
riguroase. 

 
3 F. F. Bruce, New Testament Documents: Are They Reliable? (Downers Grove, IL: 
InterVarsity Press, 1984); Craig L. Blomberg, The Historical Reliability of the Gos-
pels (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1987); Paul Barnett, Is the New Tes-
tament Reliable? A Look at the Historical Evidence (Downers Grove, IL: InterVar-
sity Press, 1993); Gregory A. Boyd, Cynic Sage or Son of God? Recovering the Real 
Jesus in an Age of Revisionist Replies (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 
1995); Gary R. Habermas, The Historical Jesus: Ancient Evidence for the Life of 
Christ (Joplin, MO: College Press Publishing Company, 1996); Michael J. Wilkins 
& James P. Moreland, eds., Jesus Under Fire: Modern Scholarship Reinvents the 
Historical Jesus (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1996); Luke 
Timothy Johnson, The Real Jesus: The Misguided Quest for the Historical Jesus and 
Truth of the Traditional Gospels (San Francisco: Harper, 1997); Lee Strobel, The 
Case for Christ: A Journalist’s Personal Investigation of the Evidence for Jesus 
(Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1998). 
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Există o altă cale. Este calea pe care am urmat-o în 
această carte. Ea începe de la convingerea că adevărul 
divin poate să se autentifice pe sine. În fapt, ar părea 
straniu dacă Dumnezeu S-ar revela în Fiul Său Isus 
Hristos și ar inspira relatarea acelei revelații în Biblie, 
dar nu le-ar oferi oamenilor simpli o cale prin care să 
cunoască acea revelație de Sine. Ca să mă exprim mai 
simplu, calea obișnuită către cunoașterea sigură a lui 
Isus cel real este aceasta: așa cum este revelat în Biblie, 
Isus are o slavă – o perfecțiune, o frumusețe specială – 
care poate fi văzută ca fiind adevărată de la sine. Este ca 
atunci când am vedea Soarele și am ști că este lumină, 
nu întuneric, sau ca atunci când am gusta mierea și am 
ști că este dulce, nu acră. Nu există un șir lung de rațio-
namente de la premise la concluzii. Există o cunoaștere 
directă că această Persoană este adevărată și că gloria 
Lui este gloria lui Dumnezeu. 

Apostolul Pavel a descris această cale către cunoaș-
terea lui Isus în 2 Corinteni 4:4-6:  

... a căror minte necredincioasă a orbit-o dum-
nezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălu-
cind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care 
este chipul lui Dumnezeu... Căci Dumnezeu, 
care a zis: ‚Să lumineze lumina din întuneric’, 
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ne-a luminat inimile, ca să facem să strălucească 
lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața 
lui Isus Hristos.  

Observă că Pavel vorbește despre iluminarea ini-
milor noastre de către Dumnezeu (ca în lucrarea crea-
ției) ca să căpătăm „cunoștința slavei lui Dumnezeu pe 
fața lui Isus Hristos”. El vorbește despre oameni care 
nu L-au văzut niciodată pe Isus cel istoric. Cum pot ei 
să Îl cunoască și să fie siguri de El? Ceea ce ei „văd” este 
portretul verbal al lui Isus în Evanghelie, adică în pre-
dicarea apostolică a lui Hristos. Această portretizare, 
spune Pavel, însoțită de lumina lui Dumnezeu „în ini-
mile noastre”, ne este înfățișată așa cum este ea în reali-
tate: „slava lui Dumnezeu în... Isus Hristos” sau „slava 
lui Hristos... chipul lui Dumnezeu”.  

Poți vedea că există două lucruri care fac posibilă 
această cale. Unul este realitatea slavei lui Isus Hristos 
care strălucește prin portretul Lui din Biblie. Cealaltă 
este lucrarea lui Dumnezeu de a ne deschide ochii ini-
milor noastre orbite ca să vedem această slavă. Acest lu-
cru este foarte diferit de situația când Dumnezeu „ne 
spune” că Biblia este adevărată. Mai degrabă Dumne-
zeu ne face în stare să vedem ceea ce există acolo în rea-
litate. Și aceasta este o diferență importantă. Dacă 
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Dumnezeu ne-ar fi șoptit la ureche, să zicem așa, că Isus 
din Biblie este adevărat, acea șoaptă ar avea autoritatea 
finală și totul ar depinde de ea. Dar nu asta este calea pe 
care eu o văd în Biblie, nici calea pe care o urmez, ci Isus 
însuși și portretul Lui inspirat divin în Biblie au auto-
ritatea finală.  

Efectul practic al acestei căi este că nu îți cer să te 
rogi pentru o șoaptă specială de la Dumnezeu ca să te 
decizi dacă Isus este real. Nu, ci îți cer să te uiți la Isus 
în Biblie. Privește-L! Nu-ți astupa ochii sperând că vei 
primi un cuvânt de confirmare. Păstrează-ți ochii des-
chiși și umple-i cu portretul deplin al lui Isus, care este 
oferit în Biblie. Dacă vii cu credință la Isus Hristos, re-
cunoscându-L ca Domn și Dumnezeu, cauza va fi că 
vezi în El gloria și perfecțiunea divină care este pur și 
simplu ceea ce este – adevărul.  

Această cale este denumită uneori „mărturia Du-
hului Sfânt”. Vechile catehisme exprimau acest adevăr 
în felul următor: „Duhul lui Dumnezeu, aducând măr-
turie prin și împreună cu Scriptura în inima omului, 
este singurul în stare să ne convingă pe deplin că Scrip-
tura este însăși Cuvântul lui Dumnezeu”.4 Asigură-te 

 
4 The Westminster Larger Catechism, Întrebarea 4. Jean Calvin descrie „mărturia 
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că observi că Duhul ne convinge „prin și împreună cu 
Scriptura”. El nu ocolește Scriptura și nici nu o înlocu-
iește cu revelații personale despre Scriptură. El îndepăr-
tează orbirea ostilității și a răzvrătirii, și astfel deschide 
ochii inimilor noastre ca să vedem strălucirea evidentă 
a frumuseții divine a lui Hristos.  

De aceea, ceea ce am încercat să fac în această carte 
a fost să pun la vedere portretul biblic al lui Isus. Nu 
am argumentat în favoarea lui din punct de vedere is-
toric. Au făcut alții acest lucru mai bine decât mine, și 
mă bucur de lucrarea lor.5 Eu am încercat să fiu fidel 
față de ceea ce Biblia spune cu adevărat despre Isus 
Hristos. Chiar dacă scrierea mea este imperfectă com-
parativ cu Scriptura, totuși sper că lectura acestor treis-
prezece capitole a fost ca și cum ai fi privit la un dia-
mant din treisprezece fațete. Biblia în sine este singura 
descriere cu autoritate a diamantului Isus Hristos. Sper 

 
Duhului” în felul acesta: „Mărturia Duhului este mult superioară oricărei rațiuni, 
căci doar Dumnezeu este un martor potrivit al Său în Cuvântul Lui, iar Cuvântul 
nu va fi primit în inimile oamenilor până nu este pecetluit prin mărturia interioară 
a Duhului. De aceea, același Duh care a vorbit prin gurile profeților trebuie să pă-
trundă în inimile noastre ca să ne convingă că ei au propovăduit credincios ceea ce 
li s-a poruncit de către Dumnezeu... pentru că până ce El le iluminează mințile, ei 
tot se vor clătina între multe îndoieli!” (The Institutes of the Christian Religion, I, 
vii, 4, ed. John T. McNeill [Philadelphia: The Westminster Press, 1960], p. 79). 
„Da, Scriptura ne arată pe deplin ca o dovadă clară a veridicității ei așa cum negrul 
și albul se deosebesc prin culorile lor, sau dulcele de amar după gustul lor” (Insti-
tutes, I, vii, 2, p. 76). 
5 v. nota 3. 
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că, în final, te vei îndrepta de la această carte către Bi-
blie. Acesta este motivul pentru care am umplut aceste 
scurte capitole cu citate din Scriptură.  

Sper că această carte le va fi utilă deopotrivă cre-
dincioșilor și necredincioșilor. Mă rog ca Dumnezeu să 
o folosească pentru a-i trezi pe necredincioși ca să vadă 
măreția și gloria lui Isus Hristos care se autentifică de la 
sine. Și mă rog ca ea să umple de dulceață privirile cre-
dincioșilor îndreptate către perfecțiunea lui Hristos.  

În felul acesta cred că titlul cărții va fi perceput cel 
mai bine: Văzându-L și savurându-L pe Isus Hristos. 
Când Îl vedem pe Isus așa cum este El cu adevărat, Îl 
savurăm. Altfel spus, ne desfătăm în El ca fiind adevă-
rat, frumos și împlinitor. Acesta este țelul meu, pentru 
că dintr-o astfel de experimentare a lui Isus Hristos de-
curg două lucruri: El este cinstit, iar noi suntem elibe-
rați prin bucurie ca să mergem pe calea îngustă a dra-
gostei. Hristos este cel mai proslăvit în noi când noi 
suntem cel mai împliniți în El. Iar când suntem împli-
niți în El, suntem răstigniți față de lume. În felul acesta, 
a-L vedea și a-L savura pe Isus va înmulți oglinzile pre-
zenței Sale în lume. Așa cum spunea apostolul Pavel, 
„noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, 
slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al 
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Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Cor. 
3:18). A privi înseamnă a fi schimbat. A-L vedea pe 
Hristos mântuiește și sfințește.  

Întrucât toate acestea, așa cum afirmă Pavel, vin 
„prin Duhul”, am inclus rugăciuni la finalul fiecărui 
capitol. Lucrarea Duhului în viețile noastre este esenți-
ală, iar Isus a spus: „Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți 
să le dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult 
Tatăl vostru cel din ceruri le va da Duhul Sfânt celor ce 
I-L cer!” (Luca 11:13). Mă alătur cititorilor serioși ce-
rând măsuri mai mari și mai depline ale lucrării Duhu-
lui în viețile noastre. Când privim la Isus, fie ca Duhul 
să ne facă să vedem și să ne desfătăm în „slava lui Dum-
nezeu pe fața lui Isus Hristos”!  

Te invit alături de mine în această umblare serioasă 
după bucuria bine întemeiată, veșnică și producătoare 
de dragoste. În joc este pus totul. Nu există lucru mai 
important în viață decât să Îl vezi pe Isus cum este în 
realitate și să savurezi ceea ce vezi mai presus de orice.  
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