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Introducere
Cine a fost Isus Hristos?

Puţini vor contesta că un om cu numele de Isus a trăit cu 2000
de ani în urmă şi că El a fost un mare învăţător care a afectat lumea din timpul Lui până acum.
El a ridicat o pretenţie care îţi taie răsuflarea prin îndrăzneala ei – El a pretins că este însuşi Fiul
lui Dumnezeu. Cea mai mare parte a vieţii Sale El a condus numai un mic grup de adepţi,
oameni care au crezut în acea pretenţie şi L-au considerat ca pe Regele şi Mântuitorul promis lor.
Ca rezultat al mărturiei acestor adepţi mulţi alţii au ajuns să creadă mai târziu că El a fost Fiul lui
Dumnezeu.
Totuşi în timpul Său, autorităţile religioase L-au respins ca fiind Fiul lui Dumnezeu.
Multe din declaraţiile Sale au fost atât de opuse cu învăţăturile şi tradiţiile lor încât ei I s-au opus
şi în cele din urmă au reuşit să-L omoare.
Asemănător, autorităţile locale Romane l-au văzut ca o ameninţare şi au devenit complice
în execuţia Lui, fiind acelea care au îndeplinit-o. Religiile din vremea Sa s-au opus răspândirii
învăţăturilor Sale şi au folosit metode violente şi ilegale ca să distrugă Biserica pe care El o
începuse. Guvernul de la Roma a ajuns ca de asemenea să persecute cu vigoare pe adepţii
acestui învăţător Evreu din Galilea.
Controversa despre Isus continuă
Astăzi Isus continuă să rămână o figură controversată. Evenimentele din viaţa lui Isus
aşa cum sunt consemnate în relatările Evangheliei au venit sub semnul întrebării în multe feluri.
Spre exemplu, scriitorii Evangheliei au prezentat minunile lui Isus ca fiind supranaturale. Astăzi,
însă, mulţi le raţionalizează ca funcţiuni normale ale naturii, neînţelese la timp, sau le anulează
pur şi simplu ca poveşti.
Totuşi o altă reconstrucţie mai modernă a adevăratului Isus apare în cărţi şi filme despre
viaţa Lui. Spre exemplu, cei mai mulţi oameni au ajuns să accepte o asemănare foarte populară a
lui Isus cu mult deosebită de cum arăta El în realitate cu 2000 de ani în urmă. Aceste descrieri
dau o imagine neadevărată a umanităţii lui Hristos. Asemenea filme ca „Ultima tentaţie a lui
Hristos” şi piesa de teatru „ Isus Hristos Superstar,” împreună cu nenumărate alte producţii de
televiziune, au lăsat o impresie în minţile noastre, de durată şi în acelaşi timp deformată, după
cum vom vedea, despre adevăratul Isus istoric.
De sigur că cineva poate indica cu uşurinţă diferenţele în credinţe şi practici ale acelora
care au pretins să fie adepţii lui Isus dealungul veacurilor şi pe bună dreptate să pună întrebările,
„În orice caz, cine este adevăratul Isus? Şi dece aş dori eu să-L urmez?
Desigur că dacă iei ad literam declaraţiile Lui, aşa cum au fost înregistrate de adepţii Lui
din primul secol, şi consideri tot ce s-a întâmplat de atunci încoace, îţi vei da seama că cei mai
mulţi din cei ce au declarat că L-au urmat pe Isus dealungul secolelor de fapt nu L-au urmat – şi
acelaşi lucru este adevărat astăzi.
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Vei putea conchide că aceasta era de aşteptat – că Isus a propovăduit idei frumoase dar
nepractice, lucruri care de fapt nu pot funcţiona în lumea reală. Şi atunci, din nou, poate că
vechea zicală, „problema cu Creştinismul este că nu a fost încercat niciodată,” are mult adevăr
în ea. După cum a spus odată Mahatma Gandhi, „Pe Isus îl plac, dar nu sunt sigur de adepţii
Lui.”
Descoperind pe Isus cel real
Care este povestea adevărată? Se poate ca adevăratul tablou al lui Isus să apară după
2000 de ani de păreri diferite? Pe cine să credem în timp ce noi încercăm s-o găsim?
A cunoaşte pe adevăratul Isus ar include faptul că ceea ce a propovăduit El, şi ceea ce a
făcut El în realitate, sunt esenţiale pentru viaţa veşnică.
Rugându-se Tatălui Său, Isus a zis,
„Şi viaţa vecinică este aceasta: să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus
Hristos, pe care l-ai trimis Tu” (Ioan 17:3, accentuarea adăugată peste tot).
A făcut Isus ceea ce au arătat consemnările? A fost El – este El – într-adevăr cine a
pretins El a fi? Poate fi dovedit istoric? Sau suntem lăsaţi s-acceptăm simplu, pe credinţă
oarbă?
Şi atunci, poate cea mai importantă întrebare: Are oare vre-o importanţă?
Să judecăm în felul acesta: Dacă povestea lui Isus este o simplă invenţie, dacă
evenimentele consemnate ale vieţii Lui împreună cu pretenţiile şi învăţăturile Lui sunt fabricarea
unui grup mic de conspiratori, atunci desigur că nu are nici o importanţă. Atunci noi suntem
lăsaţi ca să explicăm însemnătatea vieţii omeneşti prin propria noastră imaginaţie.
Dar dacă Isus Hristos este cine zice El că a fost El – Fiul lui Dumnezeu care a venit pe
pământ sub forma unei fiinţe omeneşti, care a murit de mâinile semenilor, fiinţe omeneşti, şi care
a fost ridicat din morţi trei zile şi trei nopţi mai târziu – atunci aceasta schimbă totul.
Pentru că acest unic, singular eveniment – Dumnezeu trăind şi murind ca un om – devine
cel mai uimitor eveniment din întreaga istorie a omenirii. Ne pune pe noi toţi într-o situaţie care
ne cere întreaga noastră atenţie – pentru că ne lasă în cele din urmă răspunzători pentru felul în
care alegem să răspundem.
Putem noi să ştim? Această broşură caută să se adreseze şi să răspundă
întrebărilor majore pe care oamenii inteligenţi, raţionali şi le pun în mod natural, încercând să
înţeleagă pe Isus Hristos – povestea Lui adevărată.
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Capitolul 1

Cine – şi Ce –
a fost Isus Hristos?
„şi pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntaşii veacului acestuia; căci, dacă ar fi cunoscuto, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei” (1 Corinteni 2:8).

Guvernatorul roman al Iudeii, Pontius Pilat, s-a confruntat cu o situaţie dificilă când Isus a fost
adus înaintea lui. Cu teamă, el a încercat să îndepărteze tabloul care apărea în faţa sa. Când Pilat
a auzit acuzaţiile, frica l-a lovit în inimă. „S-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 19:7).
Întrebarea următoare a lui Pilat i-a trădat teama că el nu avea de a face cu un om
obişnuit. Abia îi fusese dat un mesaj dela soţia sa, care primise o avertizare într-un vis ca să nu
aibă nimic de a face cu acest om nevinovat (Matei 27:19). Pilat însuşi a ştiut că Isus îi fusese
dat pentru că conducătorii preoţilor erau invidioşi şi Îl dispreţuiau (versul 18). Totuşi Pilat nu a
putut evita întâlnirea cu destinul său.
„Apoi el L-a întrebat pe Isus, „De unde eşti Tu?” (Ioan 19:9). Pilat ştia deja că El era
Galilean. Dar nu s-a pus problema din ce regiune geografică venise acest învăţător evreu ci „de
unde eşti Tu în realitate” este ce a vrut Pilat să ştie. Isus a rămas tăcut. Pretenţia Lui de a fi Fiul
lui Dumnezeu răspunsese deja acestei întrebări. Dar Pilat nu a avut curajul să confrunte acest
răspuns.
Acceptând răspunsul real ar fi însemnat o mare diferenţă. Apostolul Pavel a spus că nici
unul dintre conducătorii acestei lumi nu a ştiut cine era Isus, de unde a venit şi care a fost scopul
venirii Lui, „căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei” (1 Corinteni 2:8).
Pilat nu a putut confrunta această întrebare. El a ştiut ce a fost drept în această situaţie,
dar i-a fost frică de să nu piardă puterea. I-a fost frică de reacţia lui Cezar dacă ar fi fost raportat
că nu a tratat cu cineva care prezenta un pericol pentru dominaţia roman în regiunea aceea (Ioan
19:12). I-a fost frică de o rebeliune populară dacă el nu ar fi fost de acord cu cerinţele politice
ale conducătorilor evrei. De asemenea i-a fost frică de Isus, pentru că nu era sigur cu cine avea
de a face.

Jesus Christ The Real Story.doc

-4-

Evitând o decizie dificilă
Până la sfârşit compromisul politic a învins. Scena a fost gata ca să condamne toată
omenirea de vinovăţie şi totodată să pună bazele pentru iertarea ei. Pilat a dat ordinul ca Isus să
fie răstignit. Realitatea a fost negată, lăsată pentru toţi s-o confrunte mai târziu.
Cei mai mulţi dintre noi avem tendinţa să ignorăm realităţile neplăcute şi să facem
alegerile care credem noi că ne sunt mai de folos. Confruntat cu evidenţa legată de cine a fost
Isus în realitate, ai face oare faţă unei realităţi care este prea dificilă pentru tine ca s-o accepţi?
Adânc înăuntrul nostru, poate că intuitiv ne-am da seama că ne-ar schimba viaţa aşa cum o
cunoaştem. Aşa că este mai bine, am raţiona noi, să nu cercetăm această problemă prea adânc,
să ne lăsăm o portiţă de scăpare. Aceasta este calea pe care a ales-o Pilat.
Dar aici este unde trebuie noi să începem. Cine a fost Isus din Nazaret, în realitate? De
unde a venit El cu adevărat? Dacă noi înţelegem aceasta, atunci ne putem explica tot ce a făcut
şi a zis El.
Cei mai mulţi îl văd pe Isus ca un învăţător, un om chibzuit, un Evreu înţelept care a
murit de o moarte nedreaptă şi oribilă şi a fondat o mare religie.
Este aici ceva mai mult decât aceasta? Unul dintre cele mai controverse subiecte este
adevărata identitate a lui Isus Hristos – şi în acelaşi timp este, poate, cea mai importantă. Se află
în centrul credinţei Creştine. Ceea ce impune aceasta este înţelegerea că Isus nu a fost numai o
fiinţă umană extraordinară, dar că Isus a fost în realitate Dumnezeu în carne omenească.
Dar dacă El a fost Dumnezeu încarnat, cum a fost El şi Dumnezeu? Aceasta este partea
neglijată cel mai mult în multe explicaţii – şi, ca rezultat, mulţi au dificultate să înţeleagă cum ar
fi posibil aceasta.
Isus, desigur că s-a văzut pe El Însuşi ca fiind mult mai mult decât numai un om, prooroc
sau învăţător.
Unii spun că Isus nu a avut nici o pretenţie să fie Dumnezeu. Unii cărturari chiar insistă
că, ani mai târziu, conducătorii Bisericii Creştine au născocit şi editat titlurile pe care le-a folosit
Isus, minunile şi acţiunile care au arătat că El a crezut că a fost Dumnezeu. Cu alte cuvinte,
discuţia este că recordul a fost fabricat şi Isus descris în Noul Testament este o legendă, un
produs teologic al Bisericii de la început.
Dar, aceasta este o imposibilitate istorică pentru mai multe motive – dintre care nu este
cel mai puţin important că imediat după moartea şi învierea lui Isus, Biserica a crescut exploziv
bazat pe convingerea că El a fost Dumnezeu. Nu a fost timp să se dezvolte o legendă bazată pe
pretenţiile exagerate de ce ar mai fi putut să fie Isus.
Petre a propovăduit imediat că Isus fusese reînviat din moarte şi că El a fost într-adevăr
Hristos şi Domn şi l-a egalat cu Dumnezeu (Faptele Apostolilor 2:27, 34-35). Ucenicii şi
Biserica au ştiut cine a fost Isus, după cum arată creşterea puternică a Bisericii.
Adevărul adevărat, extraordinar cum este, este că Isus din Nazaret a fost Dumnezeu
încarnat. Acest fapt, pe care îl vom explora mai departe, este ceea ce face Credinţa Creştină
unică şi autoritară. Dacă Isus nu a fost Dumnezeu, atunci Credinţa Creştină nu ar fi diferită de
alte religii. Dacă Isus nu a fost Dumnezeu, toţi acei din vremurile Bisericii Creştine de la
început, nu ar fi avut nici o bază pentru credinţa lor – credinţă care, în cuvintele duşmanilor lor,
„a răscolit lumea” (Faptele Apostolilor 17:6).
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Isus, Eu Sunt
Poate că cea mai îndrăzneaţă pretenţie pe care a avut-o Isus asupra identităţii Sale a fost
declaraţia, „Adevărat, adevărat, vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu” (Ioan
8:58). Tradusă, declaraţia Lui ar apărea sau ar suna confuză. Dar în limba aramaică sau ebraică
în care a vorbit, El a ridicat o pretenţie care a condus imediat pe oameni să încerce să-L omoare
cu pietre pentru blasfemie.
Ce se întâmpla aici? Isus îşi dezvăluise identitatea Sa ca fiind actualmente acela pe care
Evreii Îl cunoşteau ca Dumnezeul Vechiului Testament. El le spunea într-o răsuflare că El
existase înaintea lui Avraam, şi că El fusese aceeaşi Fiinţă ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi
Iacov.
În vechime, când marele Dumnezeu s-a arătat lui Moise în Exodul 3:13-14, Moise L-a
întrebat care Îi este numele. „Eu sunt Cel ce Sunt,” a fost extraordinarul răspuns. „Vei răspunde
copiilor lui Israel astfel: „Cel ce se numeşte „Eu Sunt” m-a trimis la voi.”
Isus a pretins în mod clar să fie aceeaşi Fiinţă – „Eu Sunt” al Exodului 3:14, Dumnezeul
lui Avraam, Isaac şi Iacov (versul 15).
„Eu Sunt” este înrudit cu numele personal al lui Dumnezeu în Vechiul Testament, numele
evreiesc YHWH. Când acest nume apare în Biblie, este tradus ca Domnul, în Bibliile englezeşti
este tradus ca Domn scris cu litere mici de tipar. În unele versiuni ale Bibliei este tradus ca
„Jehovah.”
Când Isus a făcut această declaraţie surprinzătoare, Evreii au ştiut exact ceea ce înţelesese
El. Ei au luat pietre ca să-L omoare pentru că au crezut că El era vinovat de blasfemie.
„Eu Sunt” şi înruditul YHVH sunt nume ale lui Dumnezeu care implică o existenţă
absolută fără timp. Deşi este imposibil ca să se traducă precis şi direct, YHVH conferă înţelesuri
de „Cel Veşnic,” „Acela Care a Existat din Totdeauna,” sau „Cel Care A Fost, Este şi Va Fi
Întotdeauna.” Aceste distincţii i se pot aplica numai lui Dumnezeu, a cărui existenţă este
veşnică, eternă.
În Isaia 42:8 această Fiinţă a zis, „Eu sunt Domnul (YHVH), acesta este Numele Meu; şi
slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea Mea idolilor.” Câteva capitole mai târziu El zice, „Aşa
vorbeşte Domnul (YHVH), Împăratul Israelului şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: „Eu
sunt cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi în afară de Mine, nu este alt Dumnezeu” (Isaia 44:6).
Pentru Evrei, nu a fost nici o neînţelegere în legătură cu cine a pretins Isus să fie. El a
spus că era Cel pe care naţiunea Israelului l-a considerat să fie singurul şi adevăratul Dumnezeu.
Pentru, Isus ridicând pretenţia la numele „Eu Sunt,” El spunea că El era Dumnezeul pe care
Evreii Îl cunoşteau ca YHVH. Acest nume era considerat atât de sacru încât un Evreu pios nici
nu l-ar fi pronunţat. Acesta era un nume special pentru Dumnezeu, care putea să se refere numai
la singurul Dumnezeu adevărat.
Dr. Norman Geisler, în cartea sa Apologetice Creştine, conclude: „În vederea faptului că
Jehovah din Vechiul Testament Evreiesc nu şi-ar da numele, onoarea, şi gloria altuia, nu este de
minune că cuvintele şi faptele lui Isus din Nazaret au atras pietre şi strigăte de „blasfemie” de la
evreii primului veac. Exact lucrurile pe care Jehovah din Vechiul Testament le pretindea pentru
El însuşi, Isus din Nazaret de asemenea le-a pretins …”(2002, p.331).
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Isus identificat cu YHVH
Dr. Geisler continuă să enumereze unele din modurile în care Isus s-a identificat cu
YHVH din Vechiul Testament. Să notăm pe unele dintre acestea.
Isus a spus despre Sine, „Eu sunt Păstorul cel bun” (Ioan 10:11). David, în primul vers al
faimosului Psalm 23, a declarat că „Domnul (YHVH) este Păstorul meu…” Isus a pretins că este
judecătorul tuturor oamenilor şi naţiunilor (Ioan 5:22, 27). Totuşi Ioel 3:12 zice că Domnul
(YHVH) „va şedea să judece toate…neamurile.”
Isus a zis, „Eu sunt lumina lumii” (Ioan 8:12). Isaia 60:19 zice, „Domnul va fi lumina ta
pe vecie, şi Dumnezeul tău va fi slava ta.” De asemenea, David zice în Psalmul 27:1, „Domnul
(YHVH) este lumina mea…”
Isus a cerut în rugăciune ca Tatăl să împartă slava Sa eternă: „Şi acum, Tată, proslăveşteMă la Tine însuţi cu slava, pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea”(Ioan 17:5). Totuşi
Isaia 42:8 zice, „Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu; şi slava Mea n-o voi da altuia…”
Isus a vorbit despre Sine ca fiind mirele ce urma să vină (Matei 25:1), ceea ce este exact cum
YHVH este caracterizat în Isaia 62:5 şi Osea 2:16.
În Apocalipsa 1:17 Isus este primul şi ultimul, ceea ce este identic cu ceea ce spune
YHVH despre Sine în Isaia 44:6: „Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă.”
Nu este nici o îndoială că Isus s-a înţeles pe Sine ca fiind Domnul (YHVH) Vechiului Testament.
Când Isus a fost arestat, folosirea de către El al aceluiaşi termen a avut un efect
electrizant asupra grupului de arest. „Când le-a zis Isus: „Eu Sunt,” ei s-au dat înapoi, şi au căzut
jos la pământ” (Ioan 18:6).

Isus Hristos: Stânca Vechiului Testament
Apostolul Pavel, afirmă că Dumnezeu pe
care L-au ştiut Israeliţii Vechiului Testament
– Cel pe care ei Îl priveau ca „Stânca” lor
pentru putere (vezi Deuteronom 32:4; Psalm
18:2) – a fost Cel pe care noi Îl cunoaştem
ca Isus Hristos. Observă ce scrie Pavel în 1
Corinteni 10:1-4: „…Fraţilor, nu vreau să nu
ştiţi că părinţii noştri toţi au fost subt un nor,
toţi au trecut prin mare, toţi au fost botezaţi
în nor şi în mare, pentru Moise; toţi au
mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească, şi
toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească,
pentrucă beau dintr-o stâncă duhovnicească,
ce venea după ei, şi stânca era Hristos.”
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Isus a fost Cel care a vorbit lui Moise şi i-a
zis ca să se întoarcă în Egipt şi să-i libereze
pe Israeliţi. Isus a fost Domnul (YHVH)
care a făcut ca plăgile să vină în Egipt. El a
fost Dumnezeul care i-a condus pe Israeliţi
afară din Egipt şi prin peregrinările de 40 de
ani. El a fost cel care i-a dat Legea lui
Moise şi a vorbit cu Moise în mod regulat.
El a fost Domnul care a avut de a face cu
Israel de a lungul istoriei lor naţionale.
Da, uimitor cum s-ar părea, Isus Hristos este
Domnul (YHVH) menţionat atât de des în
Vechiul
Testament.

„Eu şi Tatăl Meu suntem Unul”
Evreii L-au confruntat pe Isus într-o altă ocazie, întrebându-L, „Până când ne tot ţii
sufletele în încordare? Dacă eşti Hristosul (Mesia cel proorocit) spune-o desluşit” (Ioan 10:24).
Răspunsul lui Isus este destul de revelator: „V-am spus, şi nu credeţi” (versul 25). El, întradevăr confirmase identitatea Lui divină într-o ocazie precedentă (Ioan 5:17-18).
Isus adaugă, „Lucrările pe care le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc pentru
Mine” (Ioan 10:25). Lucrurile pe care le-a făcut El, erau minuni pe care numai Dumnezeu le-ar
fi putut face. Ei nu puteau să respingă lucrările miraculoase pe care le făcuse Isus.
El a făcut o altă declaraţie care i-a aprins: „Eu şi Tatăl una suntem” (versul 30). Asta
adică, Tatăl şi Isus erau amândoi divini. Din nou, nu a fost nici o neînţelegere a intenţiei a ceea
ce a zis El pentru că „Atunci Iudeii iarăşi au luat pietre ca să-L ucidă” (versul 31).
Isus le-a zis, „V-am arătat multe lucrări bune, cari vin dela Tatăl Meu; pentru care din
aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?” Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună
aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă (blasfemie), şi pentru că Tu, care eşti om, Te faci
Dumnezeu” (versurile 32, 33).
Evreii au înţeles perfect de bine ce a înţeles Isus. El le-a vorbit deschis despre divinitatea
Sa. Evanghelia lui Ioan a înregistrat încă o împrejurare în care Isus i-a înfuriat pe Evrei cu
pretenţia Sa la divinitate. S-a întâmplat imediat după ce Isus a vindecat un om invalid la bazinul
Betesdei în ziua de Sabat. Evreii L-au căutat să-L omoare pentru că făcuse aceasta în ziua de
Sabat, o zi în care Legea lui Dumnezeu declarase că nici o muncă nu trebuia să se facă (ceea ce
ei interpretaseră greşit să includă ce făcea Isus).
Isus atunci a făcut o declaraţie pe care evreii nu o puteau lua decât într-un singur fel:
„Tatăl Meu lucrează până acum; şi Eu de asemenea lucrez.” Tocmai de aceea căutau Iudeii să-L
omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl
Său, şi se Făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu” (Ioan 5:16-18).
Isus a egalat lucrările Sale cu lucrările lui Dumnezeu şi a pretins într-un mod special că
Dumnezeu era Tatăl Lui.

Ucenicii lui Isus Hristos L-au Considerat ca Creator
Cartea Evrei vorbeşte despre Fiu ca
Fiinţa prin care Dumnezeu a creat lumile
(Evrei 1:2) şi „care ţine toate lucrurile cu
Cuvântul puterii Lui” (versul 3). Numai
Dumnezeu este destul de mare ca să poată
face aşa ceva.
Ioan confirmă că Isus a fost Cuvântul
divin prin care Dumnezeu a creat universul:
„Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi
nimic din ce a fost făcut. n-a fost făcut fără
El” (Ioan 1:3; vezi versurile 1-3, 14).
Pavel a declarat foarte clar că,
„Dumnezeu…a creat toate lucrurile prin Isus
Hristos” (Efeseni 3:9). În altă parte el scrie
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despre Isus: „Pentru că prin El au fost făcute
toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe
pământ; cele văzute şi cele nevăzute: fie
scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii,
fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi
pentru El” (Coloseni 1:16). El adaugă în
versul 17 „Şi toate se ţin prin El.”
Vechiul Testament îl prezintă pe
Dumnezeu ca singurul Creator al universului
(Genesa 1:1; Isaia 40:25-26, 29). Când
adepţii din început ai lui Isus spun că Isus
este Cel prin care toate lucrurile au fost
create, ei spun în mod clar că Isus este
Dumnezeu. Isus a afirmat că este tot ceea ce

este Dumnezeu, şi discipolii au crezut-o şi
au propovăduit-o. Ei au înţeles că „este
întipărirea Fiinţei Lui” (Evrei 1:3) şi „este
chipul
Dumnezeului
celui
nevăzut”
(Coloseni 1:15), şi „că în El locuieşte
trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii”
(Coloseni 2:9).

Ei au înţeles precis cine a fost El, şi
încă este, din cuvintele şi lucrările lui
proprii. Nu a fost nici o îndoială în mintea
lor. Ei L-au văzut dovedind-o din nou şi din
nou. Cu această convingere ei s-au dus la
martiriu.

Isus a pretins puterea de a ierta păcatele
Isus a pretins că este divin prin alte moduri diferite.
Când Isus a vindecat un om paralizat, El i-a spus, „Fiule, păcatele îţi sunt iertate” (Marcu
2:5). Cărturarii care au auzit aceasta, s-au gândit că El blasfemează, pentru că, ei au înţeles pe
drept şi au întrebat, „Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?” (versurile 6-7).
Răspunzând cărturarilor, Isus a zis: „Pentru ce aveţi astfel de gânduri în inimile
voastre?…Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, „Ţie îţi
poruncesc, a zis El paraliticului, -- scoală-te, ridică-ţi patul, şi du-te acasă” (versurile 8-11).
Cărturarii au ştiut că Isus pretindea o autoritate care aparţinea numai lui Dumnezeu. Din
nou, Domnul (YHVH) este Cel descris în Vechiul Testament care iartă păcatele (Ieremia 31:34).
Isus a pretins puterea de a scula morţii
Isus a pretins totuşi încă o putere pe care numai Dumnezeu singur o posedă – să scoale şi
să judece morţii. Notează declaraţiile Lui în Ioan 5:25-29: „Adevărat, adevărat vă spun, că vine
ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei ce-L vor
asculta, vor învia…Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din
morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru
viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.”
Nu a fost nici un dubiu despre ce a înţeles El. El a adăugat, în versul 21, „În adevăr, după
cum Tatăl înviază morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea.” Când Isus l-a înviat pe
Lazăr din morţi, El i-a spus surorii lui Lazăr, Marta, „Eu sunt învierea şi viaţa” (Ioan 11:25).
Compară aceasta cu 1 Samuel 2:6, care ne spune că „Domnul (YHVH) omoară şi învie,
El pogoară în locuinţa morţilor şi El scoate de acolo.”
Isus a acceptat onoarea şi închinăciunea.
El a demonstrat divinitatea Lui încă într-un alt fel când a zis, „…toţi să cinstească pe Fiul
cum cinstesc pe Tatăl” (Ioan 5:23). Din nou şi din nou, Isus le-a spus ucenicilor Săi să aibă
credinţă în El cum ar avea credinţă în Dumnezeu. „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în
Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine” (Ioan 14:1).
Isus a primit închinăciuni în multe ocazii fără să interzică asemenea fapte. Un lepros i s-a
închinat (Matei 8:2). Un conducător i s-a închinat cu rugămintea ca să-i scoale fiica din morţi
(Matei 9:18). Când Isus a potolit furtuna, cei aflaţi în corabie i s-au închinat ca Fiul lui
Dumnezeu (Matei 14:33).
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O femeie canaanită i s-a închinat (Matei 15:25). Când Isus a întâlnit femeile care
veniseră la mormânt după învierea Sa, ele i s-au închinat, la fel cum au făcut şi ucenicii Săi
(Matei 28:9, 17). Omul din Gadarene posedat de demon, „Când l-a văzut pe Isus de departe, a
alergat, I s-a închinat” (Marcu 5:6). Omul orb pe care Isus l-a vindecat în Ioan 9 I s-a închinat şi
el (versul 38).
Prima şi a Doua din cele Zece Porunci interzic închinarea la oricine şi orice în afara lui
Dumnezeu (Exodul 20:2-5). Barnabas şi Pavel au fost foarte tulburaţi când populaţia din Listra a
încercat să li se închine după ce ei vindecaseră un om schilod (Faptele Apostolilor 14:13-15). În
Apocalipsa 22:8-9, când Apostolul Ioan a căzut jos să i se închine unui înger, îngerul a refuzat să
accepte închinăciunea, spunând, „Fereşte-te să faci una ca aceasta!…Închină-te lui Dumnezeu!”
(Apocalipsa 22:8-9).
Şi totuşi Isus a acceptat închinăciunile şi nu i-a admonestat pe aceia care au ales să
îngenuncheze înaintea Lui şi să I se închine.
Instrucţiunile lui Isus de a ne ruga în numele Lui
Isus nu numai că le spune adepţilor Săi ca să creadă în El, dar că atunci când ne rugăm
Tatălui, să ne rugăm în numele Lui. „şi orice veţi cere în Numele Meu voi face, pentru ca Tatăl
să fie proslăvit în Fiul” (Ioan 14:13). Isus a afirmat clar că accesul la Tatăl este prin El,
spunându-ne că „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (versul 6).
Apostolul Pavel a declarat că Isus: „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi
I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca în Numele lui Isus, să se plece
orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să
mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul” (Filipeni 2:9-11).
Apostolul Pavel ne spune că Însuşi Dumnezeu Tatăl, susţine faptul că Isus este
Dumnezeu, prin exaltarea numelui Său până la nivelul aceluia prin care noi ne facem cererile, şi
Acela în faţa căruia noi ne putem închina. De asemenea, Isus ne asigură că El va fi acela care ne
va răspunde la rugăciuni (…voi face” Ioan 14:14).
În atât de multe feluri s-a dezvăluit pe Sine ca fiind Dumnezeul Vechiului Testament.
Evreii L-au văzut făcând atâtea lucrări pe care numai Dumnezeu le-ar fi putut face. Ei L-au auzit
vorbind despre Sine atâtea lucruri care nu sunt aplicabile decât lui Dumnezeu. Ei au fost mâniaţi
şi au răspuns cu mânie şi L-au acuzat de blasfemie. Ei au fost atâta de înfuriaţi de pretenţiile Lui
încât au vrut să-l omoare imediat.
Relaţia specială între Isus şi Dumnezeu.
Isus a înţeles că El însuşi era unic în relaţia Sa apropiată cu Tatăl, prin aceea că El era
singurul care putea să-L dezvăluie pe Tatăl. „Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl
Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin
pe Tatăl, afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere” (Matei 11:27).
Dr. Wiliam Lane Craig, un apologetic scriind în apărarea credinţei Creştine, zice despre
acest vers: „ne zice că Isus a pretins să fie Fiul lui Dumnezeu într-un sens exclusiv şi absolut.
Isus zice aici că relaţia filială cu Dumnezeu este unică. El de asemenea pretinde să fie singurul
care să-L poată dezvălui oamenilor pe Tatăl. În alte cuvinte Isus declară să fie revelaţia absolută
a lui Dumnezeu” (Reasonable Faith [Credinţă Rezonabilă], 1994, p. 246).
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Hristos are pretenţia să ţină destinul etern al oamenilor
În câteva ocazii Isus a afirmat că El era Cel prin care bărbaţii şi femeile pot obţine viaţa
eternă. „Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul, şi crede în El, să aibă viaţa veşnică; şi Eu
îl voi învia în ziua de apoi” (Ioan 6:40, compară cu versurile 47 şi 54). El nu a zis numai că
oamenii trebuie să creadă în El, dar de asemenea că El va fi Cel care îi va reînvia în ziua de apoi.
Un simplu om nu îşi poate asuma un asemenea rol. Dr. Craig adaugă: „Isus a susţinut că
atitudinea oamenilor către El ar fi factorul determinant în judecata lui Dumnezeu în ziua
Judecăţii. ”Eu vă spun: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi şi Fiul
omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu, dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, va fi
lepădat şi el înaintea îngerilor lui Dumnezeu” (Luca 12:8-9). Să fi fără îndoială: dacă Isus nu era
să fie fiul divin al lui Dumnezeu, atunci această pretenţie ar putea fi văzută ca cel mai îngust şi
condamnabil dogmatism. Pentru că Isus spune că salvarea oamenilor depinde de mărturisirea lor
directă a lui Isus” (Craig, p. 251).
Concluzia este de ne evitat: Isus a înţeles că El era divin împreună cu Tatăl Său şi că
poseda dreptul de a face lucruri pe care numai Dumnezeu avea dreptul de a le face.
Pretenţia ucenicilor lui Isus
Aceia care L-au cunoscut personal şi au fost învăţaţi de Isus, şi care au scris atunci cel
mai mult material din Noul Testament, sunt consecvenţi în totul cu declaraţiile lui Isus despre
El Însuşi. Ucenicii Lui erau evrei monoteişti. Pentru ei, ca să fie de acord că Isus era
Dumnezeu, şi atunci să-şi dea vieţile pentru această convingere, ne sugerează că ei au ajuns să
vadă pentru ei înşişi că afirmaţiile pe care El le făcea despre El Însuşi au fost atât de
convingătoare încât nu au lăsat nici un dubiu în minţile lor.
Autorul primei Evanghelii, Matei, începe cu povestea naşterii virgine a lui Isus. Matei
comentează asupra acestui eveniment miraculos cu un citat din Isaia 7:14, „Iată, fecioara va
rămânea însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va da numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)” (Matei
1:23). Matei o face foarte clar că el înţelege că acest copil este Dumnezeu – „Dumnezeu este cu
noi.”
Ioan este la fel de explicit la începutul Evangheliei sale, „La început era Cuvântul, şi
Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu…şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit
printre noi…” (Ioan 1:1, 14).
Unii dintre ei L-au chemat direct Dumnezeu. Când Toma a văzut rănile Sale, a exclamat:
„Domnul şi Dumnezeul meu!” (Ioan 20:28). Pavel se referă la Isus în Tit 1:3 şi 2:10 ca
„Dumnezeu, Mântuitorul nostru.”
Cartea Evrei este cea mai categorică despre Isus că El este Dumnezeu. Evrei 1:8,
aplicând Psalmul 45:6 la Isus Hristos, declară: „pe când Fiului i-a zis: „Scaunul tău de Domnie,
Dumnezeule, este în veci de veci.” Alte părţi ale acestei cărţi explică cum că Isus este mai sus
decât îngerii (1:4-8, 13), superior lui Moise (3:1-6), şi mai mare decât marii preoţi (4:14-15;
5:10). El este mai mare decât toate acestea pentru că El este Dumnezeu.
El nu ne-a lăsat un drum de mijloc
Renumitul scriitor creştin C.S. Lewis observă: „Încerc aici ca să previn ca cineva să
spună lucrul cu adevărat prostesc pe care oamenii adesea îl spun despre El, „Sunt gata să-L
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accept pe Isus ca un mare învăţător moral, dar nu să accept pretenţia Lui de a fi Dumnezeu.”
Acesta este un lucru pe care noi nu trebuie să-l spunem. Un om care a fost numai un om şi care a
zis lucruri de felul celor zise de Isus nu ar fi un mare învăţător moral…„ Tu trebuie să alegi. Fie
că acest om a fost, şi este, Fiul lui Dumnezeu: sau altfel, un nebun sau chiar ceva mai rău. Poţi
să-l închizi ca pe un nebun, poţi să-L scuipi şi să-L omori ca pe un demon; sau poţi cădea la
picioarele Lui şi să-L chemi Domn şi Dumnezeu. Dar hai să nu venim cu nici un fel de
condescendenţă absurdă despre El ca fiind un mare învăţător omenesc. El nu ne-a lăsat această
poartă deschisă. Nu a intenţionat-o.” (Mere Christianity [Numai Creştinism], 1996, pagina 56).
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Capitolul 2

Uimitoarea Împlinire a
Proorocirii lui Isus
„Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor proorocilor Lui”
(Faptele Apostolilor 3:18).

Să pretinzi că tu eşti Dumnezeu este

un lucru – dar să convingi oamenii că tu eşti într-adevăr
ceea ce tu spui că eşti este cu totul altceva. Deci cum au ajuns adepţii cei mai apropriaţi ai lui
Isus să fie aşa de convinşi încât şi-au dat vieţile pentru această convingere?
Multe din profeţiile Vechiului Testament au fost împlinite de Isus din Nazaret în
amănunte precise. Nici Evreii şi nici ucenicii lui Isus nu au înţeles atunci că Isus împlinea
profeţiile mesianice ale Vechiului Testament – deşi uneori El le-a destăinuit că aceasta a fost
situaţia (Matei 26:56; Luca 18:31). Ei căutau un Mesia complet diferit de Cel pe care atâtea
proorociri L-au descris.
Una din apărările lui Isus contra Evreilor a fost să facă apel la înseşi Scripturile Vechiului
Testament, care Îl identificau pe El ca fiind Cel ce urma să vină. „Cercetaţi Scripturile, pentru că
socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică dar tocmai ele mărturisesc despre Mine,” le-a spus El (Ioan
5:39).
După ce Isus a fost înviat, El a început să-i ajute pe ucenici să înţeleagă Scripturile, şi
ucenicii au fost inspiraţi să declare că Isus a fost într-adevăr Mesia. Dovada pe care le-a oferit-o
au fost aceleaşi Scripturi pe care ei nu le înţeleseseră mai înainte.
Punând împreună enigma profetică
Curând după învierea Sa, Isus a întâlnit pe doi dintre ucenicii Săi care erau adânciţi în
discuţie în timp ce mergeau pe jos de-a lungul drumului către oraşul Emmaus. Fără să-L
recunoască, ei raţionau deschis, cum a fost posibil ca asemenea evenimente ca moartea
Mântuitorului să aibă loc. Isus a început să le explice că suferinţa şi crucificarea Lui au fost
prezise în Scriptură.
El i-a certat cu blândeţe: „Oh! Nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să
credeţi tot ce au spus proorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, şi să intre în slava
Sa?” (Luca 24:25-26). „Şi a început dela Moise, şi dela toţi proorocii, şi le-a tâlcuit, în toate
Scripturile, ce era privitor la El” (versul 27).
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Mai târziu, în aceeaşi zi, El a apărut la aproape toţi apostolii Săi şi a clarificat ceea ce le
spusese înainte de moartea Sa. „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se
împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea Lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi” (versul
44).
„Moise şi Profeţii şi Psalmii” se refereau la cele trei diviziuni majore ale Vechiului
Testament, ceva ce fiecare evreu credincios, cum erau aceşti apostoli, a înţeles. „Atunci le-a
deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis: „Aşa este scris, şi aşa trebuia să
pătimească Hristos, şi să învieze a treia zi dintre cei morţi” (versurile 45-46).
Duhul lui Dumnezeu deschide înţelegerea Scripturilor
În câteva zile, Apostolii au început să citeze pasagii din Biblie, declarând că aceste
profeţii au fost împlinite de Isus Hristos.
Petru vorbeşte de moartea lui Iuda, ucenicul care l-a trădat pe Isus, în Faptele Apostolilor
1:20, citând din Psalmul 69:25 şi Psalmul 109:8: „Pustie să le rămână locuinţa, şi nimeni să nu
mai locuiască în corturile lor” şi „Puţine să-i fie zilele şi slujba să i-o ia altul.” Petre şi discipolii
începuseră să înţeleagă că Scripturile au vorbit în amănunt despre multe din aspectele vieţii,
morţii şi învierii lui Isus.
După ce au primit Duhul Sfânt în ziua de Pentecost, înţelegerea Scripturilor, a crescut cu
mult (Ioan 14:26). Vorbind în ziua aceea, Petre citează din Joel 2:28-29, spunându-ne că
trimiterea Duhului Sfânt a fost o împlinire a acelei proorociri (Faptele Apostolilor 2:14-18).
Petru continuă mesajul său pentru mulţimile adunate la Ierusalem prin explicarea învierii
lui Isus cu o referinţă la Psalmul 16:8-11: „Căci David zice despre El [Isus]: „Eu aveam
totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea…căci nu-mi vei lăsa sufletul
în Locuinţa morţilor (mormântul), şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea…Mă vei
umple de bucurie cu starea Ta de faţă [prin reînvierea din mormânt]” (Faptele Apostolilor 2:2528). Petru afirmă că David a fost un profet şi a prezis învierea lui Isus Mântuitorul.
Încă şi mai uimitoare este descrierea lui David a lui Hristos cel înviat pe care o citează
Petru: „Domnul a zis Domnului meu, „Şezi la dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi
sub picioarele Tale” (versurile 34-36). Petru vede acum clar că Vechiul Testament a descris
venirea lui Isus Mântuitorul – Mântuitorul pe care el l-a urmat mai mult de trei ani. Acum Petru
citează Scriptura pentru concetăţenii săi ca să le dovedească că Isus era Mântuitorul.
Mulţi ani mai târziu, îl găsim pe Pavel care la început s-a opus violent acelora care l-au
acceptat pe Isus ca pe Mântuitorul promis, raţionând cu evreii în sinagogi că Isus este într-adevăr
Mântuitorul, Hristosul (Faptele Apostolilor 17:1-4). La fel Apolo, „înfrunta cu putere pe Iudei
înaintea norodului, şi le dovedea din Scripturi că Isus este Hristosul (Faptele Apostolilor 18:28).
Unii dintre Evreii cărora li s-au adresat au început să înţeleagă Scripturile lor proprii în
lumina vieţii, morţii şi învierii lui Isus Hristos.
Împlinirea profeţiilor în Evanghelii
Acei Evrei care au crezut că Isus a împlinit proorocirile mesianice au fost în minoritate.
Autorii Evangheliilor, cu toate acestea, erau neobosiţi în citatele lor din Scripturi ca să
demonstreze cum Isus a împlinit în amănunt numeroasele profeţii mesianice.
Apostolul Matei, spre exemplu, se pare că a scris Evanghelia sa anume pentru o audienţă
de Evrei ai primului secol. Printr-o serie de citate din Vechiul Testament, Matei documentează
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afirmaţia lui Isus Hristos de a fi Mântuitorul. Genealogia lui Isus, botezul, mesajele şi minunile,
toate indică aceeaşi concluzie fără dubiu: El este Mântuitorul proorocit.
Scriptura lui Matei citează 21 de proorociri care au fost împlinite în circumstanţele din
jurul vieţii şi morţii lui Hristos. Unsprezece pasaje arată aceste împliniri folosind asemenea
introduceri cum ar fi „ca să se împlinească ceea ce a fost vorbit de proorocul…” sau „atunci s-a
împlinit ceea ce a fost vorbit de proorocul…”
Împlinire accidentală a proorocirilor?
Autorii Noului Testament citează profeţii mesianice din Vechiul Testament mai mult de
130 de ori. După unele estimări Vechiul Testament conţine 300 de pasagii profetice care descriu
cine este Mântuitorul şi ce urma să facă. Din acestea, 60 sunt proorociri majore. Care ar fi
şansele ca aceste proorociri să fie împlinite într-o singură persoană?
Desigur, cum Doctorul Geisler arată, Dumnezeu nu face greşeli. Este practic de
neconceput că Dumnezeu ar permite un neadevăr total în numele Lui sau o împlinire accidentală
în viaţa unei persoane greşite. Asemenea lucruri exclud o împlinire întâmplătoare (pagina 343).
Unii ar putea să afirme că există totuşi acea posibilitate – indiferent cât de îndepărtată.
Dar şansele matematice ca toate aceste proorociri să fie convergente prin hazard în evenimentele
vieţii lui Isus sunt extraordinar de mici – până la punctul de a elimina orice asemenea
posibilitate.
Astronomul şi matematicianul Peter Stoner, în cartea sa Science Speaks [Ştiinţa
Vorbeşte], oferă o analiză matematică arătând că este imposibil ca declaraţiile precise despre Cel
ce avea să vină să fie împlinite într-o singură persoană prin simplă coincidenţă.
Şansa ca numai opt din aceste duzini de proorociri să fie împlinite în viaţa unui singur om
a fost estimată la 1 din 10 la puterea 17. Aceasta ar fi o şansă de 1 în 100.000.000.000.000.000.
Cum am putea pune aceasta în termeni pe care să-i putem înţelege? Doctorul Stoner
ilustrează şansele unui asemenea scenariu:…Ia 1017 dolari de argint şi aşează-i pe suprafaţa
Texasului [cu o suprafaţă de pământ de 262.000 de mile pătrate]. Ei vor acoperi întregul stat pe
o adâncime de jumătate de metru. Acum însemnează una dintre aceste monede de argint şi
amestecă întreaga masă cât de complet, peste tot statul. Acoperă ochii unui om şi spune-i că
poate călători cât de mult doreşte, dar că trebuie să ia una dintre monezile de un dolar de argint şi
să spună că aceasta este cea însemnată.
Ce şanse ar avea el ca s-o ridice pe cea corectă? Cam aceeaşi şansă ca şi proorocii ar fi
avut ca să scrie aceste opt proorociri şi să le aibă pe toate împlinite într-un singur om…”
Dar aceasta este numai pentru opt din duzinile de proorociri despre Mântuitor. Folosind ştiinţa
probabilităţilor, şansa ca 48 din aceste profeţii să fie împlinite în acelaşi om este 1 în 10 la
puterea 157 – 1 urmat de 157 de zerouri (1963, pp. 100-109).
Una sau două împliniri din viaţa lui Isus ar putea fi eliminate ca fiind coincidenţe. Dar
când momentele de profeţii împlinite sunt numărate, legea probabilităţii ajunge repede la punctul
în care simpla probabilitate devine certitudine. Aceasta este una din dovezile că Isus a fost
Mântuitorul promis – proorocirile mesianice au fost împlinite în El precis şi scrupulos. Hai să
revizuim unele dintre acestea.
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Sămânţa lui Avraam şi descendent al lui David
În Galateni 3:8 şi 16, Pavel explică cum că promisiunea făcută lui Avraam, „Toate
neamurile vor fi binecuvântate în tine” (Genesa 12:3; 18:18; 22:18), a fost o referinţă la
Mântuitorul ce urma să vină. Promisiunea a fost repetată mai târziu lui Isaac fiul lui Avraam
(Genesa 26:4) şi apoi a trecut prin Iacov nepotul lui Avraam (Genesa 28:14).
Câteva sute de ani mai târziu, viitorul Mântuitor a fost proorocit să vină prin Jesse, tatăl
regelui David, din tribul lui Iuda – unul dintre cei 12 fii ai lui Iacov. „Apoi o Odraslă va ieşi din
tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui” (Isaia 11:1).
David a fost fiul lui Jesse din a cărui linie va ieşi cea care va produce pe Jesse din
Nazaret circa 30 de generaţii mai târziu. Prin proorocul Ieremia, Dumnezeu a prezis că El va
„ridica lui David o Odraslă neprihănită” (Ieremia 23:5).
În această uimitoare progresie de profeţii, începând cu 1500 de ani înainte ca Mântuitorul
să vină, ni se spune nouă în termeni precişi din ce linie omenească urma să vină Isus. Isus a
împlinit aceste promisiuni, după cum ne arată Apostolul Matei, înregistrând descendenţa lui Isus
prin linia regelui David. Numărul persoanelor care ar fi avut potenţialul de a împlini această
proorocire se îngustează cu mult când este limitată la această familie.
Mântuitorul o să vină din Betleem
Evreii din timpul lui Isus au ştiut de asemenea că Mântuitorul urma să vină din Betleem
(Matei 2:3-6). Aceasta a fost înţeleasă clar din Mica 5:2: „Şi tu Betleeme Efrata, măcar că eşti
prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste
Israel, şi a cărui Obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veciniciei.”
Acolo erau două Bethleemuri, unul în regiunea Efrata în Iudea şi celălalt în nord, în
regiunea tribului biblic al lui Zebulun. Dar proorocirea lui Mica a fost precisă. Mântuitorul avea
să se nască în Bethleem al lui Efrata. Isus a fost născut în acest Bethleem în Iudea (Matei 2:1).
Profeţiile discutate până acum arată cu convingere spre Isus, dar ele nu sunt definitive.
Alţi oameni s-ar fi putut califica dacă am folosi numai acestea trei ca criterii. Dar acesta este
numai începutul.
O fecioară a conceput
O proorocire remarcabilă în Isaia 7:14, numită „proorocirea Immanuel,” prezice naşterea
unică a lui Isus de către o fecioară virgină: „Iată fecioara va rămânea însărcinată, va naşte un fiu,
şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).” Înainte ca Isus să se fi născut, un înger a
apărut lui Iosif în vis şi i-a spus că Maria, logodnica lui, era însărcinată cu un copil – conceput nu
de om, ci de Duhul lui Dumnezeu. Îngerul s-a referit la această proorocire din Isaia (Matei 1:1823; compară cu Luca 1:26-35).
Isus a fost un profet
Moise, considerat cel mai mare dintre profeţii şi învăţătorii evrei, a scris proorocirea
mesianică cum că Dumnezeu va ridica un Prooroc ca el însuşi din Israel, şi Acesta va reprezenta
direct pe Dumnezeu (Deuteronom 18:15, 18).
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Isus a fost considerat ca un profet (Matei 14:5; 21:46; Luca 7:16; 24:19; Ioan 4:19; 9:17).
După ce miraculos a înmulţit peştele şi pâinea ca să hrănească 5000 de oameni, Isus a fost
considerat anume ca Profetul de care vorbise Moise (Ioan 6:14; compară cu 7:40). Mai târziu,
Petre s-a referit explicit la Isus ca împlinind proorocirea acestui Profet (Faptele Apostolilor 3:2023).
O jertfă pentru păcate
Profeţiile Vechiului Testament referitor la amănuntele suferinţei şi morţii Mântuitorului
nu au fost înţelese prea bine în timpul lui Isus. Evreii au crezut că Mesia, pe care ei Îl căutau, ar
fi un rege victorios care avea să-i elibereze de Romanii urâţi şi avea să restaureze un regat al
Israelului – nu un Învăţător umil care avea să îndure suferinţă şi moarte pentru păcatele omenirii.
Totuşi acesta este un domeniu principal al profeţiei Vechiului Testament şi al împlinirii
în Noul Testament. De fapt fiecare aspect al suferinţei şi morţii lui Isus a fost descris cu de
amănuntul secole înainte de a se întâmpla cu adevărat.
Adevărata imagine care este dezvăluită de aceste proorociri este că Mesia urma să fie
„Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29). Oamenii nu s-au aşteptat ca
Mântuitorul promis, Regele cuceritor, să fie Acela care şi-ar da viaţa primul pentru alţii.
Evreii 10:12 ne spune că moartea lui Isus a fost oferta pentru păcat odată pentru totdeauna: „El,
dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta
lui Dumnezeu.” Versurile 5-7 citează Psalmul 40:6-8 în descrierea bunăvoinţei lui Isus de a se
supune El Însuşi ca sacrificiu pentru a plăti preţul pentru păcatele fiecăruia.
Sistemul sacrificial instituit de Dumnezeu în vechiul Israel a fost o reprezentare al
sacrificiului lui Isus care ar plăti preţul odată şi pentru toţi. Vărsând sângele taurilor, viţeilor,
oilor şi ţapilor nu putea să şteargă păcatul nimănuia (Evrei 10:4).
Numai sângele vărsat al Creatorului Însuşi putea să facă ispăşire pentru păcatele lor şi în
acelaşi timp pentru fiecare altă fiinţă umană. Sacrificiile care fuseseră poruncite sub Moise au
descris foarte grafic viitoarea moarte sacrificială a Mântuitorului omenirii pentru păcatele
noastre. În acest sens sistemul sacrificial însuşi a fost profetic despre Mesia.
Mielul lui Dumnezeu
Mieii de Passover (Paşte) care erau omorâţi în a 14 zi a primei luni de Israeliţi (Exodul
12:3-6); Leviticul 23:5) erau o descriere puternică şi pătrunzătoare a sacrificiului lui Mesia, deşi
Israeliţii nu au înţeles-o niciodată atunci. A fost în aceeaşi zi a calendarului Evreiesc, ziua când
mieii de Passover erau omorâţi, când Isus a fost arestat, judecat şi executat. El a fost cu adevărat
„Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” cum a zis Ioan Botezătorul (Ioan 1:29).
Timp de secole Israeliţii n-au înţeles această descriere profetică, la fel cum au făcut
Evreii din timpul lui Isus, şi numai după faptă au înţeles discipolii că Isus a împlinit secţiuni
întregi din Scripturi pe care nimeni nu a bănuit că vor fi împlinite de Mesia.
Profeţiile înconjurând trădarea, suferinţa şi moartea Sa
Nu mai puţin de 29 de profeţii au fost împlinite în perioada de 24 de ore conducând la
moartea lui Isus. Unele din cele mai însemnate sunt:
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El va fi răstignit. „mi-au pătruns mâinile şi picioarele” (Psalm 22:16). Această declaraţie
a fost scrisă cu 1000 de ani înainte de evenimentul care a împlinit-o (vezi Ioan 20:25, 27). Poate
chiar mai remarcabil, această profeţie a descris un mod de execuţie care nu a devenit practică
pentru mai multe secole – cam 800 de ani aveau să treacă înainte ca Romanii să adopte
răstignirea ca o formă de pedeapsă pentru criminalii condamnaţi.
Corpul Lui urma să fie străpuns. …îşi vor reîntoarce privirile spre Mine pe care L-au
străpuns” (Zaharia 12:10). Ioan ne spune ce s-a întâmplat: „ci unul dintre ostaşi I-a străpuns
coasta cu o suliţă; şi îndată a ieşit din ea sânge şi apă” (Ioan 19:34). Ioan ne spune că el a fost
martor ocular al acestui eveniment (versul 35) şi verifică aceasta că a fost o împlinire a acelei
profeţii: „Şi în altă parte, Scriptura mai zice: ”Vor vedea pe cine au străpuns” (versul 37).
Nici unul dintre oasele sale nu va fi rupt. „Toate oasele i le păzeşte, ca nici unul să nu i
se sfărâme” (Psalm 34:20). Ioan ne spune: „Ostaşii au venit deci, şi au zdrobit fluierele
picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu El. Când au venit
la Isus, şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor” (Ioan 19:32-33). Ioan
consideră aceasta ca fiind o profeţie împlinită: „Aceste lucruri s-au întâmplat, ca să se
împlinească Scriptura: „Nici unul dintre oasele Lui nu va fi sfărâmat” (versul 36).
Oamenii for da cu zarul pentru hainele Sale. „Îşi împart hainele mele între ei, şi trag la
sorţ pentru cămaşa mea” (Psalm 22:18). Ioan mărturiseşte că şi acest amănunt a fost, de
asemenea, împlinit: „Ostaşii, după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele, şi le-au făcut patru
părţi, câte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n-avea nici o cusătură, ci era
dintr-o singură ţesătură de sus până jos. Şi au zis între ei: „Să n-o sfâşiem, ci să o tragem la sorţi
a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura…” (Ioan 19:23-24).
El se va ruga pentru călăii Săi: „El…S-a rugat pentru cei vinovaţi” (Isaia 53:12). Isus S-a
rugat: „Tată, iartă-i, că nu ştiu ce fac” (Luca 23:34).
El va fi executat cu criminali. „A fost pus în numărul celor fărădelege” (Isaia 53:12).
Matei 27:38 ne spune că: „Împreună cu El au fost răstigniţi doi tâlhari: unul la dreapta şi celălalt
la stânga Lui.”
El nu va trece la represalii. „Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un
miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura”
(Isaia 53:7). Matei 27:12 ne spune că „Dar n-a răspuns deloc la învinuirile preoţilor celor mai de
seamă şi bătrânilor.” Pilat, guvernatorul Roman, de asemenea, a încercat să obţină un răspuns,
„Atunci Pilat I-a zis: „N-auzi de câte lucruri Te învinuiesc ei? Isus nu i-a răspuns la nici un
cuvânt, aşa că se mira foarte mult dregătorul” (versurile 13-14).
El avea să fie abandonat de urmaşii Săi. „Loveşte pe Păstor şi se vor risipi oile…”
(Zaharia 13:7). Când Isus a fost arestat, toţi ucenicii Săi „L-au părăsit şi au fugit” (Marcu
14:50).
El avea să fie trădat de un prieten de încredere. Trădarea lui Isus de către Iuda, unul
dintre ucenici, a fost proorocită în Psalm 41:9: „Chiar şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi
puneam încrederea şi care mânca din pâinea mea, ridică şi el călcâiul împotriva mea.” Isus
pretinde că a împlinit această profeţie când El i-a dat lui Iuda să mănânce o bucată de pâine în
Ioan 13:18 şi versul 26.
Preţul trădării ar fi 30 de piese de argint. 30 de piese de argint plătite lui Iuda pentru
trădarea lui Isus (Matei 26:14-15) este înţeleasă că a fost proorocită de Zaharia 11:12: „Şi mi-au
cântărit ca plată trei zeci de arginţi.”
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Ei aveau să-I ofere oţet şi fiere. Oferindu-se lui Isus oţet şi fiere să bea în timp ce era
răstignit (Matei 27:34) se înţelege că se referă la Psalmul 69:21: „Ei îmi pun fiere în mâncare, şi,
când mi-e sete, îmi dau oţet.”
Încă odată, numărul profeţiilor şi precizia lor arată că ele au fost împlinite de o singură
persoană, Isus din Nazaret. Totuşi, în ciuda atâtor dovezi clare, de mărturie oculară a profeţiilor
împlinite, unii oameni încă ridică diverse obiecţii.
A fost împlinirea lor născocită?
O obiecţie comună pe care unii o ridică este că Isus şi adepţii Săi au încercat în mod
deliberat să împlinească aceste profeţii. Câteva cărţi au propus diverse variaţii ale acestei teorii,
între ele The Passover Plot (Complotul de Paşti). Advocaţii acestei idei pretind că Isus a
manipulat evenimentele ca să le facă să apară ca şi cum El ar fi împlinit profeţiile. Într-un fel El
a reuşit să-şi trucheze moartea Lui proprie, ca să fie înviat mai târziu.
Fără îndoială că Isus a luat unele măsuri ca să împlinească profeţiile direct, cum ar fi
asigurarea măgăruşului pe care să intre în Ierusalem şi asigurând că ucenicii Săi aveau săbii ca să
fie socotiţi ca criminali (vezi Matei 21:1-7; Luca 22:36-38). Aceasta, însă, nu a fost înşelătorie.
Dumnezeu a explicat în Vechiul Testament că El este capabil să prezică viitorul: „Eu sunt
Dumnezeu…Eu am vestit dela început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă
împlinit…Eu am spus şi Eu voi împlini” (Isaia 46:9-11).
Hristos, ca Dumnezeu încarnat, simplu, aducea la împlinire ce prezisese El. Însă, numai
ca o fiinţă tipică umană, Isus nu ar fi putut să împlinească totul prezis despre Mesia.
În timp ce ideea ar putea ridica semne de întrebare, este totuşi imposibilă când luăm în
considerare ce ar fi trebuit de fapt să facă Isus. Pentru început, El ar fi trebuit să manipuleze cu
succes propriul loc de naştere şi descendenţa omenească. El ar fi trebuit să aranjeze momentul
naşterii, astfel ca adult să poată începe serviciul Său şi să aranjeze moartea Sa, toate în acord cu
cadrul de timp al profeţiei lui Daniel 9. Şi pe deasupra el ar fi trebuit să-şi aranjeze propria sa
naştere miraculoasă - naşterea virgină.
Dacă această teorie ar avea vre-un sens de credibilitate, încă nu ar avea nici un sens că
Isus nu ar împlini aşteptările Evreilor a unui Mesia care urma să vie ca rege să guverneze peste
popor în acel timp. Isus cu siguranţă că a avut ocazia, dacă El ar fi voit, să devină regele şi
conducătorul fizic al naţiunii evreieşti. Mulţi ar fi fost doritori să-l urmeze şi să-l facă rege (Ioan
6:15; 12:12-13). În schimb El a ales calea care a condus la suferinţa şi moartea Sa oribilă.
El a împlinit exact profeţiile în acord cu intenţia lui Dumnezeu, dar contrar înţelegerii
obişnuite a timpului Său. El a devenit un servitor şi a fost dispus să-şi dea viaţa ca plată pentru
păcatele tuturora (Matei 20:28). Caracterul unei asemenea persoane L-ar califica cu greutate ca
un şarlatan sau un falsificator – unul care ar manipula evenimentele pentru propriul Său
beneficiu.
Împlinirea profeţiei este dovada
Dumnezeu, care este capabil să controleze toate evenimentele, a avut grijă ca aceste
profeţii să fie scrise cu multe sute de ani mai înainte, ca ele să fie împlinite în Isus din Nazaret.
Cum a proclamat Petru, „…Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura
tuturor proorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi” (Faptele Apostolilor 3:18).
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Pavel a reafirmat că „V-am învăţat mai înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că
Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi,
după Scripturi” (1 Corinteni 15:3-4).
Pentru ca să prezici cu exactitate toate aceste evenimente cu 200 până la 800 de ani
înainte este nu mai puţin decât o minune – una care a cerut cunoştinţă divină şi puterea de a le
aduce la împlinire aşa cum fuseseră prezise. Dumnezeu nu face lucruri la întâmplare. El a ştiut
încă dela facerea lumii că Fiul Său va trebui să vina pe pământ (1 Petru 1:20), şi a prezis
evenimentele naşterii, morţii şi vieţii Sale, astfel ca noi să avem o dovadă sigură pe care să ne
bazăm credinţa noastră.

Familia lui Dumnezeu
Tatăl şi Isus, au plănuit dela început
să-şi înmulţească felul Lor.
Felul lui
Dumnezeu este o familie! Este condusă de
Tatăl şi acum consistă din Tatăl şi Fiul, Isus
Hristos.
Aceştia doi au existat din totdeauna
şi vor exista întotdeauna. Planul şi dorinţa
Lor a fost ca să mai adauge la felul Lor – „să
ducă pe mulţi fii la slavă” (Evrei 2:10).
După cum toată viaţa a fost făcută după felul
ei propriu, aşa cum a fost menţionat în toată
Genesa 1, tot aşa Dumnezeu a modelat omul
după felul lui Dumnezeu. Aceasta este
însemnătatea finală a versului 26, unde
Dumnezeu zice: „Să facem om după chipul
Nostru, după asemănarea Noastră.”
Acesta este un proces în două faze.
Mai întâi, Dumnezeu l-a făcut pe om fizic,
din praful pământului. După aceea, prin
convertire si credinţă în Isus Hristos, şi prin
supunere la legea spirituală a dragostei,
femeile şi bărbaţii au devenit o „creaţie”
nouă spirituală (2 Corinteni 5:17; Efeseni
4:24). Aceasta duce la naşterea finală a
noilor copii în familia divină, care sunt
atunci „asemenea” lui Hristos, El Însuşi
primul născut Fiu al lui Dumnezeu (Romani
8:29; Gălăţeni 4:19; 1 Ioan 3:2).
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Într-adevăr, aşa cum copiii sunt de
acelaş fel cu părinţii lor (adică după felul
omenesc), tot aşa vor fi copiii lui Dumnezeu
acelaşi fel de fiinţe ca Tatăl şi Hristos (adică
fiinţe divine). Acesta este extraordinarul
destin al omenirii. Familia lui Dumnezeu se
va extinde prin minunatul plan al lui
Dumnezeu aşa cum a fost dezvăluit în
Cuvântul Său.
Toţi copiii acestei familii vor fi
pentru totdeauna în viitor, de bunăvoie sub
suveranitatea, autoritatea şi conducerea
ultimă a Tatălui mai întâi şi după aceea a
Fiului (vezi 1 Corinteni 15:24-28). Conduşi
de Tatăl şi de Hristos, membrii acestei
familii divine vor împărăţi în viitor o
eternitate glorioasă şi dreaptă.
Acesta, este atunci sensul în care
Dumnezeu este o familie. Într-adevăr o
familie crescândă, în prezent compusă din
două Fiinţe divine, Tatăl şi Hristos primul
născut, căreia în final i se va fi asocia o mare
mulţime de alţii (Ca să afli mai mult, cere
sau descarcă depe Internet broşura gratuită
Cine este Dumnezeu? [Who is God?] la
www.ucg.org –Literature Library – Select
Languages– Eastern European – Romanian).

A fost Proorocit: Anul exact în Care avea să apară Mesia.
O proorocire uimitoare în Daniel
9:25 indică specific anul în care avea să
apară Mesia.
Arhanghelul Gabriel a
destăinuit această informaţie lui Daniel cu
aproximativ 580 de ani înainte de împlinirea
ei. Hai să examinăm această profeţie şi cum
a fost ea împlinită.
„Să ştii dar, şi să înţelegi, că dela darea
poruncii pentru zidirea din nou a
Ierusalemului, până la Unsul (Mesia), la
Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi
timp de şase zeci şi două de săptămâni…”
Cuvântul
tradus
„săptămâni”
înseamnă literal „şapteuri.”
În timp ce ar putea să însemne
săptămâni de şapte zile, este evident că nu
este aceasta situaţia aici. Daniel s-a rugat
anume mai la începutul capitolului despre o
perioadă profetică de 70 de ani. Ca răspuns
la rugăciunea lui, i s-a spus că o perioadă de
70 şapteuri – a însemnat clar 70 de şapte ani
în acest context, i.e. 70 perioade de şapte
ani.
Adunând 7 la 62 (69) a acestor
perioade de şapte ani – rezultă un total de
483 de ani – de la un decret pentru
reconstruirea Ierusalemului, se ajunge la
anul în care Mesia urma să apară pe scenă.
După distrugerea Ierusalemului de
către Babilonieni în 586 B.C. Imperiul

Babilonian a fost urmat de Imperiul Medopersan. Împăraţii acestui imperiu au dat mai
multe decrete care au fost înregistrate în
Biblie (de Cirus în 538 B.C., aflat în Ezra
1:1-2, şi de Darius în 520 B.C., descris în
Ezra 6:8).
Dar cel care a fost decretat de
Artaxerxes Longimanus în 457 B.C. (Ezra
7:11-26) ne indică specific preoţia lui
Hristos. Numărând 483 de ani dela 457
B.C., data acestui decret, ne aduce la anul 27
A.D. (ţine în minte că deoarece nu a fost
anul „0”trebuie să adăugăm un an la calcule
– deci 27).
Anul 27 A.D. a fost un an
semnificativ. Isus a fost botezat şi a început
activitatea Sa publică.
Evreii din zilele lui Hristos au fost
desigur familiari cu proorocirile lui Daniel.
Şi fără deosebire de care decret cineva ar
alege ca punct de început al celor 483 de ani,
timpul pentru Mesia ca să apară s-a petrecut
în vremea lui Isus. Fervoarea Mesianică era
de nestăpânit cu realizarea că împlinirea
acestei proorociri era aproape (compară cu
Ioan 1:41; 4:25).
Dacă Mesia urma să vină, El ar fi trebuit să
apară pe scenă exact când a apărut Isus – în
anul precizat.

A fost Isus născut pe 25 Decembrie?
Cei mai mulţi oameni asumă că Isus
a fost născut pe 25 decembrie. După toate,
aceasta este data sărbătorită prin toată lumea
ca ziua naşterii Sale. O analiză atentă a
Scripturilor, însă, indică clar că 25
Decembrie este o dată foarte puţin probabilă
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a naşterii Sale. Iată două din motivele
principale:
Mai întâi, noi ştim că la momentul
naşterii lui Isus ciobanii au fost pe câmp
supraveghind turmele noaptea (Luca 2:7-8).
Însă, din cauza lipsei de nutreţ şi a vremii
rele, ciobanii nu rămâneau pe câmp noaptea

în Iudea în timpul lui Decembrie. Conform
cu Celebrations: The Complete Book of
American Holidays (Sărbători: Cartea
Completă a Sărbătorilor Americane),
istorisirea lui Luca „sugerează că Isus s-ar fi
putut să fi fost născut în vară sau toamna
devreme. Cum Decembrie este rece şi
ploios în Iudea, este foarte probabil ca
ciobanii ar fi căutat adăpost noaptea pentru
turmele lor” (pagina 309).
De asemenea, The Interpreter’s OneVolume
Commentary
(Comentariul
Interpretului Într-un volum) zice că acest
pasaj pune la îndoială „naşterea (lui Hristos)
întâmplându-se pe 25 Decembrie pentru că
vremea rece nu ar fi permis” ciobanilor să
supravegheze turmele noaptea pe câmp.
Al doilea, părinţii lui Isus au venit la
Bethleem ca să se înregistreze pentru
recensământul roman (Luca 2:4). Romanii
ar fi ştiut mai bine decât să obţină un
asemenea recensământ în toiul iernii, când
temperaturile adesea cad mai jos de punctul
de îngheţare şi drumurile sunt în condiţii
proaste
pentru
călătorit.
Făcând
recensământul în asemenea condiţii ar fi fost
fără sens.
Deci dacă Isus nu s-a născut pe 25
Decembrie, ne poate indica Biblia când S-a
născut? Descrierile Biblice indică spre
toamna anului (în emisfera nordică) ca cel
mai probabil timp al naşterii lui Isus, bazat
pe amănunte ale concepţiei şi naşterii lui
Ioan Botezătorul.
Cum Elisabeta (mama lui Ioan) a fost
în luna a şasea de graviditate când Isus a fost
conceput (Luca 1:24-36), noi putem
determina cu aproximaţie timpul anului
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naşterii lui Isus dacă ştim când a fost născut
Ioan. Tatăl lui Ioan, Zaharia, a fost preot
slujind în templul din Ierusalem în timpul
cetei lui Abia (Luca 1:5). Calculaţiile
istorice indică această perioadă de serviciu
să corespundă în anul acela cu 13-19 Iunie
(The Companion Bible, 1974, Apendicele
179, pagina 200).
A fost în timpul acestui serviciu la
templu când Zaharia a aflat că el şi nevasta
lui, Elisabeta, vor urma să aibă un copil
(Luca 1:8-13).
După ce şi-a terminat
serviciul, s-a întors acasă, Elisabeta a
conceput (versul 23-24). Presupunând că
conceperea lui Ioan a avut loc la sfârşitul lui
Iunie, adăugând nouă luni, ne aduce la
sfârşitul lui Martie ca timpul cel mai
probabil al naşterii lui Ioan. Adăugând alte
şase luni (diferenţa între vârstele lui Ioan şi
Isus) ajungem la sfârşitul lui Septembrie ca
timpul cel mai probabil al naşterii lui Isus.
Deşi este dificil să se determine când
s-a celebrat 25 Decembrie ca Crăciun prima
dată, istoricii sunt de acord în general că a
fost cândva în al patrulea secol.
Aceasta este o dată uimitor de târzie.
Crăciunul nu a fost sărbătorit la Roma,
capitala Imperiului Roman, până la 300 de
ani după moartea lui Isus. Originea lui nu
poate fi trasată înapoi nici la învăţăturile nici
la practicile Creştinilor iniţiali. Pentru a afla
mai mult despre originea Crăciunului, cere
sau obţine depe Internet copia ta gratuită a
broşurii Holidays or Holy Days: Does it
Matter Which Days We Keep? [Sărbători sau
Zile Sfinte: Are importanţă ce Zile
observăm?].

Capitolul 3

O Viaţă miraculoasă şi
fără de păcat
„Mulţi din norod au crezut în El, şi ziceau: „Când va veni Hristosul, va face mai multe semne
decât a făcut omul acesta?” (Ioan 7:31)

Trăind o viaţă fără de păcat, oricât ar apărea să fie de perfectă, nu ar dovedi în mod necesar că
cineva este Dumnezeu. Însă, pentru că Isus a pretins că El era Dumnezeu, şi a trăit o viaţă fără
de păcat şi cu virtute, şi a dovedit această afirmaţie făcând minuni, este o chestiune complet
diferită.
Biblia declară că „păcatul este fărădelege” (1 Ioan 3:4). Pavel ne spune că „toţi au
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23).
Mai târziu Pavel ne zice, „Plata păcatului este moartea” (Romani 6:23). Dumnezeu nu va
compromite cu Legea Sa sfântă şi dreaptă. Isus a spus că „nu va trece o iotă sau o frântură de
slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile” (Matei 5:18). Pedeapsa pentru
încălcarea Legii va fi plătită.
După cum noi toţi am păcătuit, noi ne-am câştigat pedeapsa cu moartea, după cum spune
Pavel. Aceasta este soarta tuturor fiinţelor umane – numai dacă nu vine cineva care să satisfacă
cerinţele legii. Isus a făcut precis aceasta. Şi, după cum vom vedea într-un capitol mai încolo,
a trebuit ca Dumnezeu să facă aceasta. Nici o viaţă a unei fiinţe omeneşti obişnuite nu poate fi
suficientă ca să satisfacă cerinţa legii pentru întreaga omenire. O viaţă care ar putea satisface
pedeapsa pentru păcat al tuturora dintre noi, ar trebui să fie mai valoroasă decât noi toţi la un loc
– viaţa Creatorului Însuşi.
Aceasta – că Dumnezeu Creatorul ar fi Cel care să moară pentru fiinţele umane ca ele să
poată trăi – a fost concepută mai înainte ca să aibă loc crearea omenirii. Isus, după cum am
văzut, este Creatorul tuturor lucrurilor – şi deci mai important decât toate lucrurile, şi în El este
valoarea inerentă de a satisface această cerinţă.
A fost esenţial deci pentru Isus ca să trăiască o viaţă fără păcat. „Pe Cel ce n-a cunoscut
nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2
Corinteni 5:21).
El a devenit jertfa pentru păcat pe care o pretindea legea. „Prin această „voie” am fost
sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna” (Evrei
10:10).
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Isus a ştiut că acesta a fost un scop principal al venirii Lui pe pământ să trăiască cum
trăieşte o fiinţă umană. „Acum sufletul meu este tulburat. Şi ce voi zice?… Tată, izbăveşte-Mă
din ceasul acesta?…Dar tocmai pentru aceasta am venit, până la ceasul acesta” (Ioan 12:27).
O viaţă fără de păcat aşternută pe jos pentru noi
Profetul Isaia ne spune că Dumnezeu Tatăl, „a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea
noastră a tuturor” (Isaia 53:6) şi „lovit de moarte pentru păcatele poporului meu” (versul 8).
Atunci Isaia afirmă inocenţa Lui – „măcar că nu săvârşise nici o nelegiuire şi nu se găsise nici
un vicleşug în gura lui” (Versul 9).
Petre, notând cuvintele lui Isaia după moartea lui Isus, confirmă că aşa a fost. „Şi la
aceasta aţi fost chemaţi: fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe
urmele Lui. El n-a făcut păcat, şi în gura lui nu s-a găsit vicleşug. Când era batjocorit, nu
răspundea cu batjocuri, şi, când era chinuit, nu ameninţa şi se supunea dreptului Judecător. El a
purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn…” (1 Petre 2:21-24).
Aceasta este o uluitoare moştenire! Fără păcat – nu în vorbă, faptă sau chiar în gând,
chiar şi sub cele mai mari tentaţii şi presiuni! Evrei 4-45 o zice în felul acesta: „care în toate
lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.”
Unii oameni pretind să fie virtuoşi, poate chiar perfecţi. Dar puţini îi vor lua serios, în
special aceia care sunt familiarizaţi cu ei. Dar cu Isus – cei care au călătorit cu El, care au
mâncat cu El, au umblat şi au vorbit cu El în mod continuu prin întreaga Lui perioadă de serviciu
– au dat mărturie, şi au fost dispuşi să moară pentru credinţa lor că El era Fiul fără păcat al lui
Dumnezeu.
Isus i-a provocat pe duşmanii Săi, „Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat?” Înscrisul
arată că tot ce au putut să facă duşmanii lui Isus a fost să arunce acuzaţii false, fără fond: „Noi nu
suntem copii născuţi din curvie…” – implicând că El (versul 44): „duce norodul în rătăcire”
(Ioan 7:12); „are drac, este nebun” (Ioan 10:12). Chiar şi la judecata Lui acuzatorii lui au trebuit
să recurgă la martori falşi pentru că nimeni nu a putut depune mărturie despre ceva rău pe care El
să-l fi făcut vre-odată (Matei 26:59-61).
Chiar şi cei care nu erau ucenicii Săi au fost de acord că Isus din Nazaret a avut un
caracter fără pată. Verdictul lui Pilat a fost: „eu nu găsesc nici o vină în El” (Ioan 19:6).
Centurionul care a supravegheat execuţia lui Isus, văzând o minte şi un spirit ca nici unul din ce
văzuse el vreodată, „a slăvit pe Dumnezeu, şi a zis:” Cu adevărat omul acesta era neprihănit”
(Luca 23:47).
Unul dintre criminalii care fusese crucificat împreună cu Isus a adăugat mărturia sa la
virtutea pe care o văzuse. El l-a certat pe celălalt condamnat: „Nu te temi de Dumnezeu , tu, care
eşti sub aceeaşi osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile
noastre: dar omul acesta n-a făcut nici un rău” (versurile 40-41).
Isus a trăit o viaţă virtuoasă şi fără de păcat după cum a fost confirmat de cei care L-au
cunoscut şi L-au observat în fiecare zi la fel ca şi în momentele dificile. Chiar membrii propriei
Lui familii care L-au cunoscut din copilărie – chiar şi fraţii Lui vitregi care la început nu
crezuseră în El (Ioan 7:5) – au ajuns să-L accepte ca pe Fiul perfect, fără păcat al lui Dumnezeu
(vezi „Isus’ Family Connections [Legăturile de Familie ale lui Isus] începând cu pagina 68).
Viaţa Lui fără pată a fost în ea însăşi evidenţa adevărului pe care El l-a pretins despre El însuşi.
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Viaţa miraculoasă a lui Isus
Viaţa lui Isus a fost marcată de la început de minuni. El a fost născut dintr-o fecioară
virgină, El a schimbat apa în vin, El a umblat pe apă, El a potolit furtuna. El a înmulţit pâinea ca
să hrănească o mulţime, El a deschis ochii orbilor, El a vindecat pe cei schilozi şi El a vindecat
pe leproşi. El a vindecat tot felul de boli între tot felul de oameni, a alungat demonii şi chiar a
ridicat morţii la viaţă din nou.
Aceste minuni au fost atâta de uimitoare încât oamenii au remarcat, „Când va veni
Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta?” (Ioan 7:31).
Isus a indicat spre minuni ca o dovadă a cine era El, „V-am spus” a răspuns Isus unora, „şi nu
credeţi” Lucrările, pe care le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre mine. Isus
a considerat minunile ca dovezi că El era Fiul lui Dumnezeu, „Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu
să nu mă credeţi. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările
acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că Tatăl este în mine şi eu în El” (versurile 37-38).
Când mesagerii de la Ioan Botezătorul au venit la Isus să-L întrebe dacă El era întradevăr Cel care urma să vină să împlinească toate proorocirile mesianice, observă ce le-a răspuns
Isus: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi şi ce vedeţi: Orbii îşi capătă vederea, şchiopii
umblă, leproşii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, şi săracilor li se propovăduieşte
Evanghelia…” (Matei 11:1-5). Isus s-a aşteptat ca Ioan să înţeleagă că asemenea lucrări ar fi
toate dovezile de care avea el nevoie.
Minunile au demonstrat clar cine era Isus, exact cum intenţionase El. El a vindecat un
om paralizat însoţind acesta cu următoarele cuvinte, „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!” (Marcu
2:5). El a explicat celor adunaţi acolo, că El a vindecat pe om „ca să ştiţi că Fiul omului are
putere [autoritate] pe pământ să ierte păcatele” (versul 10). Criticii Lui au înţeles aluzia. Ei au
remarcat, „Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu ?” (versul 7).
Cu o altă ocazie El a zis, „…Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci
Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi” (Matei 12:28). Isus a dorit ca ei să ştie că aveau de a
face cu o persoană care era împuternicită de Duhul lui Dumnezeu, reprezentând însăşi Împărăţia
lui Dumnezeu.
Fariseii caută un semn
Aceste vindecări miraculoase nu au fost suficiente totuşi pentru sceptici. Ei au vrut mai
mult. De două ori a fost El întrebat de un semn miraculos (Matei 12:38; 16:1). Răspunsul Lui a
fost acelaşi în ambele ocazii. „Un neam viclean şi preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt
semn, decât semnul proorocului Iona” (Matei 12:39; 16:4).
Scepticii din Matei 12 tocmai fuseseră martori ai minunii lui Isus scoţând un drac şi deci
vindecând un om mut şi orb (versul 22). Ei au justificat neîncrederea lor declarând că Isus fusese
capabil să facă minunea numai prin puteri demonice (versul 24). Isus a arătat ridicolul
argumentului lor şi le-a dat un avertisment sever asupra negării a ceea ce văzuseră cu ochii lor
proprii.
Nevoind să accepte concluzia la care aceste lucrări minunate conduceau, ei au cerut încă
un alt semn. Atunci Isus a tras concluzia pentru ei. „Bărbaţii din Ninive se vor scula alături de
neamul acesta, în ziua judecăţii, şi-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui
Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona” (versul 41).

Jesus Christ The Real Story.doc

- 25 -

Isus spunea că minunea pe care ei au recunoscut-o că avusese loc, dar aleseseră s-o pună
la îndoială, a fost suficientă să dovedească oricărei persoane rezonabile cine era El. Pretenţiile
lor pentru semne a fost întâlnită cu un reproş de la Isus. Atunci El pur şi simplu i-a părăsit
(Matei 16:4). Singurul semn pe care l-a dat – „semnul proorocului Iona” – ar fi ultima Lui
dovadă că El a fost într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Care a fost această dovadă? El ar fi în
mormânt, urmând morţii Sale, exact numai trei zile şi trei nopţi – pentru că El se va înălţa din
nou la sfârşitul acelei perioade (vezi „Când a fost Isus Hristos Răstignit şi Înviat?,” începând cu
pagina 36):
Începând şi sfârşind cu minuni
Minunile au fost întotdeauna o provocare pentru sceptic. Dacă o persoană începe cu
negarea a tot ce sfidează legile naturii – cu alte cuvinte, supranaturalul – atunci este o concluzie
predeterminată că minunea nu s-a întâmplat în realitate. Atunci unul poate căuta alte modalităţi
să explice întâmplările înregistrate în Biblie – sau să nege că ele s-ar fi întâmplat.
Dar înregistrarea adevărată istorică a lui Isus arată că viaţa Lui fizică aici pe pământ a
început prin intervenţia unei voinţe divine suprapunând puterea ei peste legea naturală – aceea ca
o virgină să conceapă şi să poarte un Fiu. Povestea din Evanghelie se sfârşeşte la fel – cu puterea
divină extinsă ca să-L învie pe Isus înapoi la viaţă. Întreaga Lui viaţă a fost o minune de la
început până la sfârşit – şi la început din nou. Vom învăţa mai mult despre aceasta în capitolul
următor.

A putut Isus să facă minuni?
Una dintre obiecţiile majore pentru
minuni este că ele contrazic legea naturii.
Legea naturii este neschimbătoare şi deci nu
poate fi contrazisă, argumentează criticii.
Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci
aceasta ar putea să fie adevărată. Dar de
unde au venit legile naturi, ale fizicii,
energiei şi materiei? Cum au apărut ele?
Aceste legi, de o asemenea precizie şi
ordine, s-au creat ele singure? Aceia care
tăgăduiesc un Creator nu au nici un răspuns.
Dar dacă Dumnezeu este real, noi neam aştepta ca minunile – exact în modul în
care au fost înregistrate pentru noi în
Evanghelie – să fie o parte foarte rezonabilă
din viaţa Aceluia care vrea să dovedească
identitatea Sa divina pentru cei din jurul Lui.
De fapt, Isus nu a făcut minunile pe
contul Lui, renunţând la puterea divină
(Filipeni 2:6-8). El a spus clar că El nu are
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puterea de a face lucruri supranaturale prin
El însuşi, zicând, „Fiul nu poate face nimic
de la Sine” şi „Eu nu pot face nimic de la
Mine însumi” (Ioan 5:19, 30). Evident,
atunci, Isus a depins de Dumnezeu, Tatăl ca
să facă multele minuni care caracterizează
serviciul Său (Ioan 14:10).
Şi pentru Dumnezeu, Creatorul
atotputernic, care a creat legile naturii, este
nimic ca să intervină supranatural în creaţie
să înfăptuiască ceea ce noi am considera
imposibil. Isus a spus: „la Dumnezeu toate
lucrurile sunt cu putinţă” (Matei 19:26).
Minuni se întâmplă cu adevărat. În cazul lui
Hristos, Tatăl a răspuns la fiecare rugăciune
a Lui, şi I-a susţinut fiecare poruncă, astfel
că, după cum au recunoscut ucenicii lui
Hristos în Matei 8:27, chiar şi vântul şi
marea
L-au
ascultat.

Capitolul 4

Isus a murit cu adevărat
şi a înviat din nou?
„Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai lui” (Faptele Apostolilor 2:32).

Una dintre dovezile cele mai importante că Isus este exact cine a zis El că a fost – Fiul lui
Dumnezeu singurul prin care este oferită viaţa veşnică – este învierea Lui din morţi.
Urmaşii lui au fost convinşi că El era Mesia şi Fiul lui Dumnezeu. Viaţa Lui fără păcat şi
învăţăturile Lui toate au dovedit cine a fost El. Dar învierea Lui confirmă fiecare afirmaţie pe
care a făcut-o Isus tuturor oamenilor, pentru toate timpurile.
Ceea ce este surprinzător este că Isus a riscat totul cu declaraţia Lui că El urma să moară
şi să fie readus la viaţă. El a prezis învierea Lui în multe ocazii. „Atunci a început să-i înveţe că
Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei mai de seamă şi
de cărturari, să fie omorât, şi după trei zile să învieze” (Marcu 8:31).
Când cărturarii şi Fariseii au vrut un semn de la El, El le-a zis că numai un singur semn
urma să le fie dat: „Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi
fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului” (Matei 12:40).
Este foarte riscant să-ţi prezici propria ta înviere. Şi totuşi Isus nu numai că a prezis
învierea Sa, dar a anunţat precis când urma să fie El înviat (vezi „Când a fost Isus Hristos
răstignit şi înviat?,” începând cu pagina 36)
Astfel totul se reduce la acest singur eveniment. Cum putem noi să ştim că s-a întâmplat
învierea de la moarte a lui Isus? Dacă nu s-a întâmplat exact aşa cum a zis-o El, atunci noi nu
avem motiv să credem că şi modul de viaţă adus de Hristos a fost cu nimic mai bun sau mai drept
decât orice altă religie. Nu ar fi nimic deosebit despre Isus din Nazaret. El nu ar fi nimic decât o
altă înşelătorie religioasă.
Dar dacă s-a întâmplat întocmai, atunci există o mare diferenţă între Isus şi toţi ceilalţi
conducători religioşi: învăţăturile lui Isus sunt adevărate, şi tot ceea ce a zis El este adevărat şi
El este precis ceea ce a pretins El să fie.
În cartea sa „Reasonable Faith” [Credinţă Resonabilă], Dr. William Craig dă trei fapte
importante stabilite independent pe care se sprijină evidenţa învierii lui Isus: mormântul gol,
apariţia învierii şi originea credinţei Creştine (p.227). Să examinăm amănuntele şi implicaţiile
fiecăreia dintre acestea.

Jesus Christ The Real Story.doc

- 27 -

A murit Hristos cu adevărat?
Că Isus a murit şi a fost îngropat este unul dintre cele mai bine stabilite evenimente
despre Isus. Biblia spune necontenit că Isus a murit. Unii critici au argumentat că Isus nu a fost
complet mort când a fost îngropat. Coranul, considerat sfânt de către musulmani, pretinde că
Isus numai a apărut să fie mort. Unii sceptici au pretins că El numai a părut să fie mort, posibil
să fi fost drogat, dar a reînviat în timp ce a fost în mormânt şi a scăpat ca să-i convingă pe
ucenicii Săi că El s-a ridicat din morţi.
Dar când examinăm faptele, ceea ce sugerează această teorie este o imposibilitate fizică.
Întinderea rănilor şi a torturilor lui Isus a fost de aşa natură că nici un om nu ar fi putut
supravieţui crucificării şi a trei zile şi trei nopţi izolat într-un mormânt rece şi în întuneric.
Ca să susţii că El a fost drogat înseamnă să nu iei în considerare istoria. El a refuzat
analgezicul care se dădea de obicei victimelor crucificării (Marcu 15:23). Mai târziu i s-a oferit
o înghiţitură de oţet de pe un burete, dar nu este nici o indicaţie a vre-unui efect de drog de la
acestea asupra lui Isus din cauza evidentei Lui agonii şi a strigătului Lui final (versurile 36-37).
Moartea de mâinile călăilor Romani a fost sigură şi putea veni din mai multe cauze.
Jurnalistul Lee Strobel într-un interviu cu dr. Alexander Metherell, a descris moartea lui Isus
dintr-un punct de vedere medical (The Case of Christ [Cazul lui Hristos], 1998, pp. 193-200).
Isus fusese bătut repetat şi biciuit cu un bici roman înainte de crucificare (Matei 27:26).
Biciul de piele, un fel de cravaşă, a fost desemnat ca să producă daune şi durere maximă
victimelor. A fost împletit cu bucăţele de os şi metal ţesut la capete, care rupea în carne cu
fiecare lovitură. Biciul sfâşia muşchii de dedesubt şi producea fâşii de carne tremurândă şi
sângerândă.
Eusebius, un istoric al secolului al treilea, raportează că „vinele celui care suferea erau
lăsate deschise, şi însăşi muşchiul, tendoanele şi intestinele victimei erau denudate” (citat de
Strobel, p. 193). Multe victime mureau de la biciuire înainte de a fi putut să fie răstignite.
Durerea extremă, cuplată cu pierderea de sânge, adesea cauza ca victima să facă şoc –
presiunea sângelui scădea şi cauza ameţeală, colaps şi sete intensă. Evangheliile înregistrează că
Isus a exprimat toate simptomele acestea în drumul Lui spre Golgota. Slăbit până pe punctul de
a cădea, El nu a putut purta greutatea bârnei pe care o căra şi un privitor, Simon din Cyrene, a
fost forţat să-o ducă parte din drum pentru El (Marcu 15:21). Când El a fost crucificat, El a zis,
„Mi-e sete” (Ioan 19:28).
El suferise deja o bătaie brutală înaintea biciuirii. La judecarea Lui în faţa Sanhedrinului,
„L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii, L-au pălmuit, zicând: „Hristoase, prooroceşte-ne –
cine Te-a lovit?” (Matei 26:67-68). Când ei L-au dat pe mâna soldaţilor romani, ei L-au
brutalizat mai departe, bătându-L cu pumnii, pălmuindu-L şi punând o coroană de spini pe capul
Lui. (Matei 27:29-30; Marcu 15:16-19; Ioan 19:3).
Extinderea acestor bătăi este descrisă în proorocirea lui Isaia 50:6: „Mi-am dat spatele
înaintea celor ce Mă loveau, şi obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns
faţa de ocări şi de scuipări.”
Altă proorocire în Isaia 52:14 este chiar mai grafică: „După cum pentru mulţi a fost o
pricină de groază – atât de schimonosită Îi era faţa, şi atât de mult se deosebea înfăţişarea Lui de
a fiilor oamenilor.” Ceea ce ne spune aceasta este că El a fost atât de rău bătut, atât de însângerat
şi de mutilat, că El abia că putea să fie recunoscut ca o fiinţă umană.
Pilat se pare că s-ar fi gândit astfel când l-a adus pe Isus afară la mulţime după bătăi şi
biciuire, El va prezenta un asemenea spectacol de milă că va satisface setea de sânge a
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acuzatorilor Lui (Ioan 19:1, 4-6). Dar ura lor pentru omul însângerat din Nazaret nu va fi
satisfăcută. Ei au insistat ca El să fie răstignit.
Agonia Răstignirii
Din cauza efectelor teribile ale acestor bătăi şi biciuiri, dintr-un punct de vedere medical
Isus ar fi fost deja într-o condiţie critică serioasă încă înainte de a fi luat să fie răstignit
(Alexander Metherell, M.D., citat de Strobel, p. 196).
Într-o răstignire, Romanii în mod tipic foloseau piroane de fier, lungi de 12 – 18 cm. şi
cca. un centimetru pătrat, bătute în încheietura mâinilor şi în picioare ca să-l ataşeze de piesele de
lemn. Biblia spune că cuiele au fost bătute prin mâinile lui Isus, dar în limbajul din vremea
aceea încheietura mâinii a fost considerată parte din mână. Cuiele au fost bătute prin încheietura
mâinii, între oasele antebraţului, pentru că mâinile înseşi nu ar fi putut susţine greutatea corpului.
Această plasare a cuielor a fost suportată de descoperirea în 1968 în Ierusalem a oaselor
unui om care fusese răstignit şi îngropat într-un mormânt din secolul întâi. Osul călcâiului drept
încă avea un cui mare de fier înfipt în el, şi unul dintre oasele antebraţului drept avea un canal şi
semne de uzură consistente cu un piron fiind bătut între oasele antebraţului lângă încheietură.
Cuiele bătute prin încheieturi ar fi putut zdrobi nervul median, cel mai mare nerv
mergând la mână, cauzând dureri de nedescris. „Durerea era într-adevăr de ne suportat,” a zis
dr. Metherell. „De fapt este literal mai mult decât puteau descrie cuvintele: ei au trebuit să
inventeze un cuvânt nou: excruciant. Literal, excruciant înseamnă „de pe cruce.”
„Gândeşte-te la aceasta: au avut nevoie să creeze un cuvânt nou, pentru că nu era nimic
în limba de atunci care să poată descrie suferinţa intensă cauzată de crucificare” (citat de Strobel,
pp. 197-198). Cuiele bătute prin picioare ar fi produs dureri asemănătoare.
Noi nu putem şti cu certitudine dacă Isus a fost răstignit pe un simplu par sau o cruce cu o
bârnă de-a curmezişul (vezi „Formele Romane de Crucificare). În orice caz, fiind atârnat de
mâinile Lui ar fi cauzat mare tensiune asupra corpului Lui. Braţele ar fi trebuit să fie întinse
pentru câţiva centimetri şi amândoi umerii foarte posibil să se fi dislocat.
Profeţia despre suferinţa lui Hristos descrisă în Psalmul 22:14 se referă la condiţia lui de
tortură: „Am ajuns ca apa, care se scurge, şi toate oasele Mi se despart; Mi s-a făcut inima ca
ceara, şi se topeşte înlăuntrul Meu.”
Dr. Metherell continuă cu o descriere a agoniei îndurate de Isus: „Odată ce persoana este
atârnată în poziţie verticală… răstignirea este în esenţă o moarte prin asfixiere agonizant de
înceată. Motivul este că tensiunea pe muşchi şi diafragmă pune pieptul într-o poziţie de
inhalaţie; pentru ca să poată să expire, individul trebuie să împingă în sus cu picioarele astfel ca
tensiunea pe muşchi să înceteze pentru un moment. Făcând aceasta, pironul ar rupe prin picior,
eventual fixându-se împotriva oaselor tarsale.
„După ce a izbutit să expire, persoana s-ar putea relaxa în jos şi ar putea lua o altă
inspiraţie. Atunci, va trebui din nou să expire din nou împingându-se în sus, zgâriindu-şi spatele
însângerat de lemnul aspru al crucii. Aceasta ar continua până când se va instala epuizarea
complectă, şi victima nu se va mai putea împinge în sus şi să respire” (Strobel, pp. 265-266).
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Metodele romane de răstignire
Răstignirea nu a fost executată
întotdeauna aşa cum o vedem pictată în
tablouri şi în picturi. De fapt, după cum a
fost notat în acest capitol, o victimă a
răstignirii probabil că nu a fost pironită prin
palme, pentru că structura lor nu ar fi
suportat greutatea trupului omenesc. Mai de
grabă victimele au fost pironite prin
încheietura mâinilor sau, în anumite
circumstanţe, au avut braţele legate în loc de
a fi pironite.
Nici nu au fost victimele răstignite
pe felul de cruce arătată tipic în descrierile
răstignirii lui Hristos. Notează ce zice The
Anchor Bible Dictionary [Dicţionarul Bibliei
Anchor], în articolul ei despre răstignire:
„Uneori crucea nu a fost decât un
stâlp vertical.
Adeseori, totuşi, a fost o
piesă încrucişată ataşată fie la partea de sus
ca să-i dea forma de T (crux commissa) sau
imediat sub vârf, ca în formele cele mai
populare ale simbolului creştinesc (crux
immissa). Victimele cărau crucea sau cel

puţin bârna transversă (patibulum) la locul
de execuţie, unde ei erau dezbrăcaţi goi şi
pironiţi sau legaţi de bârnă, ridicaţi, şi
aşezaţi pe sedile sau un cui de lemn pe
stâlpul vertical.
„Călăii puteau varia forma de
pedeapsă, cum Seneca cel Tânăr (un istoric
Roman) indică: „Am văzut acolo cruci, nu
numai de un singur fel dar făcute în multe
feluri diferite: unele aveau victimele cu
capul în jos spre pământ; unele le
străpungeau părţile intime; altele le
întindeau braţele în afară pe [piesa
crucişă]…”
„În acontul lui de ce s-a întâmplat cu
refugiaţii evrei din Ierusalem [în războiul
Evreu din 67-70 A.D.] istoricul primului
secol, Josephus ne arată de asemenea că nu a
fost un sistem fix pentru răstignirea
condamnaţilor.
Multe au depins de
ingenuitatea sadică de moment” (David Noel
Feedman, editor şef, 1992, vol. 1, pp. 12081209).

Pomul Blestemat
Istoricul Roman Seneca, descriind oroarea răstignirii, a argumentat că ar fi fost mai bine
ca să comiţi sinucidere decât să înduri o asemenea moarte chinuitoare. „Poate să se găsească
cineva care ar prefera să se stingă în dureri, murind membru de membru, sau să-şi dea viaţa
picătură cu picătură, în loc de a expira odată pentru totdeauna? Se poate găsi vre-un om care de
bună voie să fie legat de trunchiul blestemat, slăbit mult, deja deformat, umflându-se cu vânătăi
urâte pe umeri şi pe piept şi abia trăgându-şi răsuflarea într-o agonie interminabilă? El ar avea
multe motive de a muri chiar mai înainte de a fi înălţat pe cruce” (ibid. p. 1209).
Referirea lui Seneca la „trunchiul blestemat” este o reminiscenţă puternică a cuvintelor
lui Petru unde vorbeşte despre Isus, „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn [pom,
trunchi] (1 Petre 2:24; compară cu Faptele Apostolilor 5:30). În unele cazuri răstignirile se pare
că au fost executate pe un pom adevărat, deşi unul din care a rămas numai trunchiul şi căruia îi
fuseseră tăiate toate ramurile.
În aceste răstigniri, victima condamnată era pironită pe trunchiul vertical sau îşi căra
singură bârna transversă, care atunci ar fi fost ataşată trunchiului iar el fiind pironit pe amândouă.
Este posibil ca crucea pe care Isus a cărat-o la răstignirea Lui, purtată parte din drum de Simon
din Cyrene, să fi fost o simplă bârnă mare de lemn.
Forma crucii nu a fost descrisă cu amănuntul
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Cuvântul tradus „cruce” în Noul Testament este cuvântul grecesc stauros, care „denotă,
mai întâi, un stâlp sau o ţeapă verticală” (Vine’s Expository Dictionary of Old and New
Testament Words [Dicţionarul Explicativ al lui Vine al Cuvintelor din Vechiul şi Noul
Testament] , 1985, „Cruce, Răstignire”).
„Ambele, substantivul şi verbul stauro, a lega la un stâlp sau ţeapă, ””urmau iniţial să fie
deosebite de forma ecleziastică a „crucii” cu două grinzi”” (ibid.). Biblia nu conţine nici o
descriere specifică a unei stauros pe care a murit Isus. Cuvântul stauros a fost folosit în scrierile
nebiblice ale vremii cu referire la piese de lemn de forme diferite, cu sau fără grinzi transversale.
Dacă ar fi fost important ca noi să ştim exact forma ei, scriitorii Evangheliei ar fi putut să ne dea
acea informaţie cu uşurinţă – totuşi nici unul nu a făcut-o. Ceea ce este important pentru noi să
ştim este sacrificiul de bună voie pe care Isus l-a făcut cu viaţa Lui proprie de dragul nostru.
Dacă noi nu ştim că Isus a fost răstignit pe un par sau pe o cruce, sau pe ce fel de cruce,
cum a ajuns crucea în formă de T să devină cel mai popular semn al Creştinismului?
Vine’s (Dicţionarul lui Vine) explică: „Forma [crucea cu două bare] îşi are originea în
vechea Caldee, şi era folosită ca simbol al zeului Tamuz (fiind în forma misteriosului Tau,
iniţiala numelui său) în acea ţară şi în ţările adiacente, inclusiv Egiptul. Pe la mijlocul secolului
al treilea A.D. fie că s-au îndepărtat, sau au denaturat, anumite doctrine ale credinţei Creştine.
Pentru ca să crească prestigiul sistemului ecleziastic apostat păgânii erau primiţi în
biserici….şi li se permitea în bună parte să reţină semnele şi simbolurile lor păgâne. De aici Tau,
sau T, în forma lui cea mai frecventă, cu partea crucişă coborâtă, a fost adoptată ca să fie drept
„crucea” lui Hristos (ibid.)
Aşadar vedem că cel mai obişnuit simbol al lui Hristos şi al Creştinătăţii a fost un simbol
care a antedatat cu mult pe Isus şi Creştinismul biblic.
Care a fost cauza morţii lui Isus?
Unii oameni presupun că Isus a decedat simplu din cauza traumei sau s-a sufocat, acestea
fiind cauzele obişnuite de moarte în răstignire. Diferiţi doctori în medicină au studiat execuţia
prin răstignire şi au ajuns la aceeaşi concluzie. Unii teologi şi biserici au învăţat că Isus a murit
de o inimă zdrobită. Putem noi să ştim ce L-a omorât în realitate?
Zaharia 12:10 conţine o profeţie a răstignirii lui Isus. Referindu-se la locuitorii
Ierusalemului, ea zice: „îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns…”.
Necontenit Scripturile vorbesc de importanţa sângelui vărsat al lui Hristos (Faptele Apostolilor
20:28; Efeseni 2:13; Evreii 9:11-14; 1 Petru 1:18-19). Isus Însuşi a zis că vinul Noului
Testament reprezintă „acesta este sângele Meu…care se varsă pentru mulţi, spre iertarea
păcatelor” (Matei 26:28).
Este clar că un punct central al sacrificiului lui Hristos a fost sângele Lui, pe care El l-a
vărsat ca un sacrificiu pentru păcatele întregii omeniri. Regretabil, aceasta este neclar în Ioan
19:30-34, care face să apară că Isus a murit şi abia mai târziu a fost străpuns în coastă de unul din
soldaţii romani „şi odată a ieşit din ea sânge şi apă” (versul 34). Totuşi, este o problemă dacă
acesta ar fi ordinea specifică a evenimentelor, pentru că la cadavre odată ce inima a încetat
acţiunea ei de pompare, nu mai sângerează în felul acesta.
Această problemă este rezolvată când considerăm multe manuscrise mai vechi ale
Evangheliei lui Matei, care conţin cuvinte ce apar în unele din traducerile Bibliei, dar au fost
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omise în versiunile mai moderne. Aceste cuvinte care lipsesc ne spun secvenţa corectă a
evenimentelor.
The Twentieth Century New Testament [Noul Testament al Secolului Douăzeci], care
include aceste cuvinte, citeşte: „Şi pe la ceasul trei [după amiaza] Isus a strigat tare: „Eloi, Eloi,
Lama sabactani” – ceea ce înseamnă, „Oh, Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai
părăsit?” Unii dintre cei ce stăteau ca spectatori au auzit aceasta, şi au zis [greşit] : „Acest om îl
cheamă pe Ilie!” „Şi îndată unul dintre ei a fugit de a luat un burete, l-a umplut cu oţet, l-a pus
într-o trestie, şi I-a dat să bea. Dar ceilalţi ziceau: „Lasă-L să vedem dacă va veni Ilie să-L
mântuiască.” Dar, un alt om a luat o suliţă, şi l-a împuns într-o parte: şi apă şi sânge au curs
atunci din ea”. Isus, a strigat iarăşi cu glas tare, şi Şi-a dat duhul” (Matei 27:46-50).
Cuvintele lipsă, notate aici cu italice, arată că Isus a fost împuns într-o parte (într-o
coastă) cu o suliţă, a strigat tare şi atunci a murit. Alte versiuni care conţin cuvintele lipsă includ
Traducerea Mofat şi Rotherham Emphasized Bible [Biblia Accentuată Rotherham] şi multe alte
versiuni de Biblii care includ o adnotare sau referinţă de margine notând cuvintele lipsă.
Atunci povestea lui Matei este în conflict cu cea a lui Ioan? Deloc. Amândouă descriu
acelaşi eveniment, dar din perspective diferite.
Matei sare imediat dela moartea lui Isus la o descriere a perdelei templului fiind ruptă în
două, în timp ce Ioan se concentrează pe faptul că, în contrast cu cei doi criminali răstigniţi cu
Isus, nici unul din oasele Sale nu a fost rupt. Ioan explică atunci în paranteză cum Isus murise
deja deci oasele Sale nu aveau nevoie să fie rupte – coasta Sa fusese pătrunsă cu o suliţă (Ioan
19:31-34).
Ioan ne spune în versul 36 că aceasta a avut loc în împlinirea Psalmului 34:20 şi de
simbolismul mielului de Paşti, care urmau să fie omorâţi şi nu avea nici un singur os rupt
(Exodul 12:6; 46; Numerale 9:12). Mieii de Paşti care aveau sângele vărsat ca să-i salveze pe
Israeliţi (Exodul 12:6-79) îl simbolizau pe Isus, „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii”
(Ioan 1:29).
Ultima lovitură fatală
Continuând în Ioan 19:37, Ioan explică cum că proorocirea din Zaharia 12:10 că trupul
lui Isus avea să fie străpuns a fost împlinită. A fost aceasta lovitura finală, fatală care I-a
terminat viaţa? John Lyle Cameron, M.D., explică: „Soldatul era un Roman: bine antrenat,
competent, şi care îşi cunoştea datoria. El ar fi ştiut care parte a corpului să o străpungă ca să
obţină un rezultat fatal imediat sau să se asigure că victima era cu adevărat moartă…„Soldatul,
stând sub Domnul nostru răstignit cum atârna El pe cruce, ar fi împuns în sus sub coastele din
stânga. Lama suliţei, largă, cu două margini tăioase, ar fi intrat sub partea din stânga de sus a
abdomenului, ar deschide… stomacul, ar pătrunde diafragma, ar tăia, deschizând larg, inima şi
vasele de sânge mari, arterele şi venele…ar lacera plămânul.
Rana ar fi suficient de mare ca să permită ca o mână deschisă să poată fi pusă în ea
[compară cu Ioan 20:24-27]. Sânge…, împreună cu apă din …stomac, ar curge din abundenţă.
Întregul eveniment cum este descris de Sf. Ioan, trebuie, într-adevăr, să se fi întâmplat, pentru că
nici un scriitor nu ar fi putut prezenta în asemenea amănunte coherente un eveniment atât de
recunoscut, numai dacă el sau altcineva a fost de faţă când s-a întâmplat” (citat de R.V.G.
Tasker, Tyndale New Testament Commentaries [Comentariile Noului Testament Tyndale] : Ioan,
2000, pp. 212-213).
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Ideea că Isus nu ar fi murit cu adevărat, că ar fi fost fără cunoştinţă sau ar fi fost drogat şi
reanimat mai târziu, nu are nici o bază în fapt când consideri declaraţiile clare că El a murit.
Apostolul Ioan a fost martor ocular a acelei morţi, fiind acolo împreună cu alţii când aceste
evenimente s-au desfăşurat (Ioan 19:25-27, 35).
Soldaţii romani, de asemenea, au ştiut că el era mort. Ei ar fi putut să nu fie experţi
medicali, dar ei erau obişnuiţi să vadă execuţii şi au ştiut când cineva era mort. Înainte de a-i da
corpul lui Iosef din Arimatea, Pilat a confirmat prin centurionul care a supravegheat plutonul de
execuţie că Isus a fost cu adevărat mort (Marcu 15:43-45).
Chiar dacă noi am presupune că Isus ar fi supravieţuit fizic execuţiei, cum ar fi putut El
să supravieţuiască trei zile şi trei nopţi, închis, fără nici un fel de tratament sau îngrijire
medicală?
Este încă un punct pe care trebuie să-l facem aici. Presupunând noţiunea aparent
imposibilă ca un om să supravieţuiască într-un fel prin toate acestea, raportul că Isus le-a apărut
ucenicilor după această încercare, ar fi fost cu atât mai imposibilă. Şi chiar dacă cumva El ar fi
putut s-o aranjeze, cu siguranţă că El nu ar fi putut să le apară ca Acel care să-Şi inspire ucenicii
să proclame că El a fost înviat într-o condiţie de glorie şi putere. El ar fi fost un om rănit şi
distrus – traumatizat psihologic, schilodit şi mutilat pe viaţă.
Orice teorie care să explice că Isus nu a murit cu adevărat nu poate fi luată în serios pe
baza dovezilor clare pe care le avem.
Înmormântarea lui Isus
Isus a fost îngropat de Iosef din Arimatea într-o criptă nouă pe care Iosef o rezervase
pentru el însuşi.
Pentru că Iosef din Arimatea era membru al aceluiaşi tribunal Evreiesc care l-a
condamnat pe Isus, este foarte improbabil ca să fie o invenţie Creştină. Evanghelia lui Marcu ne
spune că „a venit Iosef din Arimatea, un sfetnic de vază al soborului…El a îndrăznit să se ducă la
Pilat ca să ceară trupul lui Isus” (Marcu 15:43).
Primind permisiunea ca să ia trupul, Iosef „a cumpărat pânză subţire de in, a dat jos pe
Isus de pe cruce, L-a înfăşurat în pânza de in, şi L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă, apoi a
prăvălit o piatră la uşa mormântului” (versul 46).
Nimeni, încercând să născocească şi să inventeze o fabulaţie, nu ar fi inventat o persoană
care nu există şi să spună că este un membru al Sanhedrinului, consiliul conducător al naţiunii
evreieşti. Membrii Sanhedrinului erau bine cunoscuţi. Pentru că Iosef a fost o figură publică
respectată, mulţi oameni ar fi cunoscut locaţia mormântului lui. Dacă Isus nu ar fi fost îngropat
în cripta sa, şiretlicul ar fi fost descoperit cu uşurinţă.
Observă de asemenea precauţiile luate ca să se asigure că nimic nu avea să se întâmple
corpului lui Isus odată ce a fost pus în mormânt. „A doua zi…preoţii cei mai de seamă şi
Fariseii, s-au dus împreună la Pilat, şi i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela,
pe când era încă în viaţă , a zis: „După trei zile voi învia.” „Dă poruncă dar ca mormântul că fie
păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul, şi să spună
norodului: „A înviat din morţi!” Atunci înşelăciunea aceasta de la urmă ar fi mai rea decât cea
dintâi.” Pilat le-a zis, „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.” Ei au plecat, şi au întărit
mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă” (Matei 27:62-66).
Sentinele romane au fost puse în jurul mormântului ziua după îngroparea lui Isus.
Desigur că ei ar fi luat notă dacă Isus s-ar fi deşteptat din starea lui de aproape mort, sau dacă
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corpul lui ar fi fost furat de către ucenicii Lui. Ordinele erau clare: Ei trebuiau să asigure că
nimic nu avea să se întâmple corpului lui Isus. Dacă ei nu reuşeau în această datorie, ei ar fi
putut să fie executaţi la fel cum a fost executat Isus.
Şi evreii, şi ucenicii lui Isus ar fi ştiut locul unde se afla mormântul acesta. Femeile care
urmau să aibă o funcţie importantă la descoperirea mormântului golit, au observat unde se afla
mormântul şi că trupul lui Isus a fost in fapt pus înăuntrul lui (Luca 23:55). Ele au ştiut de
asemenea că o piatră uriaşă a fost rostogolită peste intrarea mormântului (Marcu 15:46-47) şi ele
au ştiut că trebuia să fie rostogolită înapoi când s-au întors la acelaşi loc ca să aplice mirodeniile
pentru mort, pe care le pregătiseră (Marcu 16:3).
Nu a fost nici o îndoială in mintea femeilor sau a celorlalţi discipoli că Isus era încă în
mormânt.

Când a fost Isus Hristos răstignit şi înviat?
În Matei 12:38, unii dintre cărturari
şi Farisei L-au întrebat pe Isus pentru un
semn care să le dovedească lor că El era
Mesia. Dar Isus le-a spus că singurul semn
pe care El le va da era acel al proorocului
Iona: „Căci, după cum Iona a stat trei zile şi
trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul
omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima
pământului” (versul 40).
Dar cum putem noi acomoda „trei
zile şi trei nopţi” între o răstignire de Vineri
după amiaza şi o înviere de Duminică
dimineaţa?
Această părere tradiţională
permite ca Isus să fi fost înmormântat numai
o zi şi jumătate.
Unii cred că declaraţia lui Isus de
„trei zile şi trei nopţi” nu cere un spaţiu
literal de 72 de ore, raţionând că o parte a
unei zile poate fi considerată ca o zi
întreagă. Astfel, de când Isus a murit după
amiaza, ei cred că restul de vineri a
constituit ziua întâia, sâmbătă ziua a doua şi
parte din duminică ziua a treia. Dar, ei omit
să ia în considerare că sunt numai două nopţi
– vineri noaptea şi sâmbătă noaptea – care
sunt contate în această explicaţie. Evident
ceva este foarte greşit cu părerea tradiţională
privitor la timpul cât a fost Isus în mormânt.
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Iona 1:17, la care s-a referit Isus,
declară specific că „Iona a stat în pântecele
peştelui, trei zile şi trei nopţi.” Noi nu avem
nici o bază să credem că Isus a avut în gând
numai două nopţi şi o zi, plus părţi din două
zile. Dacă Isus ar fi fost în mormânt numai
de vineri după amiaza târziu până duminică
dimineaţa devreme, atunci semnul pe care
l-a dat El că El era proorocitul Mesia nu a
fost realizat.
Să examinăm cu atenţie amănuntele
din Evanghelii. Când o vom face, vom
descoperi povestea reală de cum s-au
împlinit cu exactitate vorbele lui Isus.
Au fost menţionate două Sabaturi
Observă secvenţa evenimentelor
descrise în Luca 23. Momentul morţii lui
Isus, ca şi înmormântarea Lui în grabă din
cauza apropierii Sabatului care începea la
apus, sunt narate în versurile 46-53. Versul
54 declară atunci, „Era ziua Pregătirii, şi
începea ziua Sabatului.”
Mulţi au presupus că este ziua
Sabatului săptămânal care este menţionat
aici, şi că Isus a fost deci răstignit într-o
vineri. Dar Ioan 19:31 arată că nu este
acesta cazul. Ioan declară că acest Sabat

care se apropia „era o zi mare.” Aceasta nu
se referă la Sabatul săptămânal (vineri dela
apus până sâmbătă la apus) dar la prima zi a
Săptămânii Azimelor, care este una din
zilele mari anuale, sau de Sabat, ale lui
Dumnezeu (Exodul 12:16-17, Leviticul
23:6-7). Aceste Zile Sfinte anuale pot, şi de
multe ori cad, în alte zile ale săptămânii
decât ziua obişnuită de Sabat săptămânal.
Această Zi Mare anuală de Sabat a
fost miercuri seara şi joi, după cum Luca
23:56 arată că femeile, după ce au observat
corpul lui Isus fiind coborât în mormânt
tocmai înainte de apus, „s-au întors, şi au
pregătit miresme şi miruri” pentru
prepararea finală a corpului.
Asemenea muncă nu s-ar fi putut
face în ziua de Sabat săptămânal pentru că ar
fi fost considerată o violare a Sabatului.
Acesta este verificat de relatarea lui Marcu
care declară, „După ce a trecut ziua
Sabatului, Maria Magdalina, Maria, mama
lui Iacov, şi Salome, au cumpărat miresme,
ca să se ducă să ungă trupul lui Isus” (Marcu
16:1).
Femeile au trebuit să aştepte până
când acest Sabat s-a terminat, înainte de a se
putea duce să cumpere şi să prepare
mirodeniile care urmau să fie folosite la
ungerea trupului lui Isus. Atunci, după ce au
cumpărat şi au preparat mirodeniile şi
uleiurile vineri, „apoi, în ziua Sabatului s-au
odihnit, după Lege” (Luca 23:56). Acest al
doilea Sabat menţionat în relatările
Evangheliilor,
este
Sabatul
obişnuit
săptămânal, observat de vineri de la apus
până sâmbătă la apus.
Comparând amănuntele în amândouă
Evanghelii – unde Marcu ne spune că
femeile au cumpărat mirodenii după Sabat
iar Luca relatează că ele au preparat
mirodeniile înainte de a se odihni în ziua de
Sabat – noi putem vedea cu claritate că este
vorba de două Sabaturi diferite. Primul,
după cum ne spune Ioan 19:31 a fost, „ziua
mare” – prima zi a festivalului azimelor –
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care, în 31 A.D. a căzut într-o joi. Al doilea
a fost Sabatul săptămânal al zilei a şaptea.
Semnul Mântuitorului
După ce femeile s-au odihnit de
Sabatul obişnuit săptămânal, ele s-au dus la
mormântul lui Isus devreme în ziua întâia a
săptămânii (duminica), „pe când era încă
întuneric” (Ioan 20:1), şi au descoperit că El
fusese deja înviat (Matei 28:1-6; Marcu
16:2-6; Luca 24:1-3).
Când considerăm detaliile în toate
relatările celor patru Evanghelii, tabloul este
clar. Isus a fost răstignit şi înmormântat
târziu miercuri după amiaza la apus tocmai
înainte de începutul unui Sabat. Dar aceasta
a fost o Zi Mare de Sabat, durând în
săptămâna aceea de miercuri la apus până joi
la apus, în loc de Sabatul săptămânal
obişnuit care ţinea de vineri dela apus până
sâmbătă la apus.
El a rămas înmormântat de miercuri
la apus până sâmbătă la apus, când a înviat
din morţi. În timp ce nu a fost nimeni să
observe, învierea Lui a trebuit să se fi
petrecut sâmbătă aproape de apus, trei zile şi
trei nopţi după ce corpul Lui a fost pus în
mormânt. Nu ar fi putut avea loc duminică
dimineaţa, pentru că atunci când Maria
Magdalena a venit la mormânt duminică
dimineaţa înainte de răsăritul soarelui, „pe
când era încă întuneric,” ea a găsit piatra
rostogolită la o parte şi mormântul gol.
Noi putem fi siguri că perioada de
înmormântare pe care Isus a dat-o ca dovadă
a autenticităţii Lui de Mesia a fost exact atât
de lungă cât a prezis El. Isus a înviat exact
trei zile şi trei nopţi după ce El a fost pus în
mormânt.
Pentru că cei mai mulţi oameni nu
înţeleg zilele mari biblice pe care Isus şi
discipolii lui le sărbătoreau, ei nu pot
înţelege detaliile cronologice păstrate pentru
noi atâta de precis în Evanghelii. (Pentru
mai multe amănunte, cere sau descarcă

broşura noastră gratuită Holidays or Holy
Days: Does it Matter Which Days We Keep?

[Zile de Sărbătoare sau Zile Sfinte: Are
importanţă ce zile observăm?]

Femeile descoperă mormântul gol
Marcu de asemenea înregistrează pentru noi amănuntul că trei femei – Maria Magdalena,
Maria mama lui Iacov, şi Salome – s-au apropiat de mormânt înainte de răsăritul soarelui ca să
ungă trupul lui Isus cu mirodenii. Găsind piatra grea rostogolită la o parte, ele au intrat în criptă
şi au fost şocate şi înspăimântate când au văzut „pe un tinerel şezând la dreapta, îmbrăcat cu un
veşmânt alb.” Tinerelul a spus femeilor, „A înviat!” şi le-a instruit să meargă să le spună şi la
ceilalţi ucenici ai lui Isus (Marcu 19:1-8).
În societatea de atunci mărturia femeilor era considerată atât de neimportantă încât nu le
era permis nici măcar să fie martore într-o curte de judecată. Cât este de remarcabil atunci că
femeile au fost recunoscute ca descoperitoare ale mormântului lui Isus.
Dacă cineva ar fi inventat povestea la o altă dată, după cum mulţi critici presupun că s-a
întâmplat, plotul cu siguranţă că ar fi făcut ca ucenici masculini, aşa ca Petru şi Ioan, să fie
descoperitorii mormântului gol. Că au fost femeile care au fost martorii principali ai faptului că
mormântul a fost gol, este cel mai bine explicat de adevărul pur că femeile, care au fost numite
mai sus, au fost cu adevărat descoperitoarele.
Scriitorii Evangheliei au înregistrat cu bună credinţă ceea ce pentru ei ar fi putut să fie un
amănunt jenant şi stângaci.
Duşmanii lui Isus recunosc că mormântul a fost gol.
Care a fost reacţia duşmanilor lui Isus la declaraţiile uimitoare ale ucenicilor că Isus era
din nou în viaţă după ce fusese executat public?
Reacţia lor este foarte revelatoare. Au răspuns ei cumva că discipolii minţeau, că corpul
lui Isus încă zăcea în cripta tăiată în stâncă? Nu. Au pretins ei că ucenicii aveau halucinaţii?
Nu. În loc, ei au dat mită soldaţilor romani responsabili pentru păzirea mormântului sigilat ca
să răspândească ceea ce ei au ştiut că era o minciună. Ei le-au spus să răspândească o poveste,
pretinzând că discipolii lui Isus veniseră şi I-au furat corpul în timp ce ei dormeau, şi că ei îi vor
proteja dacă ei se vor afla în dificultate cu guvernatorul roman.
Citeşte relatarea lui Matei 28:11-15. Aceasta a fost cea mai bună scuză pe care
autorităţile au putut să aducă, ca să explice dece corpul lui Isus nu mai era şi nu putea fi găsit!
Aici avem mărturie, chiar de la duşmanii lui Hristos, că mormântul Lui a fost gol. Cel
mai bun raţionament cu care au putut să vină a fost că ei au ştiut că era o minciună. Nu există
nici o altă explicaţie de cum a ajuns mormântul să fie golit, cu excepţia că Isus a fost înviat cu
corpul şi a părăsit mormântul.
Declaraţiile martorilor oculari ale apariţiilor Sale
În multe ocazii, şi în circumstanţe diferite, indivizi şi grupuri de oameni, au văzut pe Isus
în viaţă fără să ştie că el murise.
Notează ce a scris Pavel bisericii din Corint: „…Şi S-a arătat lui Chifta, apoi celor
doisprezece. După aceea S-arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre cari cei mai mulţi
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sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. În urmă S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După
ei toţi, ca unei stârpituri, mi S-a arătat şi mie” (1 Corinteni 15:5-8).
Cum a obţinut Pavel această informaţie? El a fost cunoscut şi a vorbit cu oamenii
implicaţi. El a auzit povestea cu cuvintele lor proprii. Mulţi care puteau s-o verifice erau încă în
viaţă. El făcea această afirmaţie ştiind că ar fi putut să fie dovedit de mincinos dacă nu era
adevărat.
Asemenea mărturii nu pot să fie eliminate ca fantezii. Ei trebuie să se refere la
evenimente actuale, atestate de mulţi oameni încă în viaţă la timpul când scria Pavel. Pavel încă
pune lista cu nume ai celor mai bine cunoscuţi martori ca alţii să poată verifica pentru ei înşişi
circumstanţele învierii lui Hristos.
Apariţia în forma trupească
Toate apariţiile lui Isus după înviere în Evanghelii sunt în formă trupească. „Pe când
vorbeau ei astfel, însuşi Isus a stat în mijlocul lor, şi le-a zis: „Pace vouă!” Plini de frică şi de
spaimă ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi dece vi se
ridică astfel de gânduri în inimă?” I-a întrebat El pe apostolii Săi când le-a apărut, cum este notat
de Luca 24:36-43.
El i-a invitat, „Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un
duh nu are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.” Când ei tot nu au crezut, poate pentru că
era prea bine ca să fie adevărat, El le-a cerut atunci de mâncare, pe care a luat-o şi a mâncat-o în
faţa lor.
Aceasta este ocazia când Isus le-a apărut la toţi apostolii, inclusiv Toma, care aparent a
lipsit la o ocazie precedentă. Toma era inflexibil că el nu va crede până când nu va vedea rănile
lui Isus cu proprii lui ochi şi simţi rănile cu propriile sale mâini (Ioan 20:24-29). Totuşi el a fost
complet convins când Isus le-a apărut la toţi şi l-a invitat pe Toma în mod specific să verifice că
El era într-adevăr acelaşi Isus pe care Toma şi ceilalţi L-au cunoscut pentru atâta timp.
Încă cu o altă ocazie le-a apărut Isus discipolilor pe malul Mării Galilee. Cu această
ocazie El a făcut o minune, a pregătit şi a mâncat micul dejun de peşte şi pâine cu ei, şi l-a
dojenit delicat pe Petru care se reîntorsese la viaţa de pescar în loc de a avea grijă de treaba cu
mult mai importantă de a îngriji de Biserica Lui (Ioan 21:1-23).
S-a sugerat că aceste apariţii nu au fost decât halucinaţii ale apostolilor. Dar această
teorie nu poate explica faptul că apariţiile erau în locuri diferite, la timpuri diferite, şi în faţa a
grupuri diferite de oameni. Isus a apărut în feluri care au fost convingătoare pentru toţi apostolii.
Aceste apariţii nu au lăsat nici un dubiu în minţile lor – inclusiv cea a lui Toma, care şi-a
exprimat poziţia că el nu va crede, dacă nu va vedea şi simţi, literal, pe Isus pe care l-a cunoscut.
Uimitoarea schimbare a ucenicilor
Una dintre dovezile majore ale învierii lui Isus este schimbarea dramatică în vieţile
discipolilor Săi.
Relatările Evangheliei nu sunt de laudă pentru apostoli (ceea ce este încă o dovadă în plus
că ei nu au inventat povestea). În momentul arestării şi judecării lui Hristos, toţi apostolii L-au
abandonat şi au fugit (Matei 26:56). Petru, care jurase că el va sta întotdeauna lângă Isus, chiar a
blestemat şi a jurat tăgăduind că el L-ar fi cunoscut (versurile 69-75).
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Isus, ne amintim, a prezis slăbiciunea lui Petru ba chiar a prevenit pe apostolii Săi că ei se
vor poticni din cauza asociaţiei lor cu El (versurile 31-35). Într-o scurtă perioadă de timp, totuşi,
vedem o schimbare dramatică. Îi găsim pe apostoli vorbind la mulţimi mari şi declarând deschis
că Isus s-a ridicat dintre morţi. Departe de a fugi şi de a se ascunde, acum ei confruntă cu curaj
autorităţile civile şi religioase cu faptul că Isus a fost omorât şi adus înapoi la viaţă.
Ei au sfidat poruncile ameninţându-i cu închisoarea dacă vor continua să vorbească
despre acest om Isus (Faptele Apostolilor 4:1-23). Ei au îndurat cu curaj bătăi şi au suferit
ameninţări cu moartea pentru că ei propovăduiau că Isus era viu şi că El a fost Mesia (Faptele
Apostolilor 5:17-42).
De unde numai cu săptămâni mai înainte ei au tăgăduit că nici măcar nu L-au cunoscut,
acum nimic nu-i poate opri de a declara public ceea ce ei evident au ştiut să fie adevărat. Numai
o singură explicaţie este posibilă pentru noua lor credinţă neclintită chiar şi în faţa întemniţării şi
a execuţiei: Ei L-au văzut pe Isus viu după ce Îl ştiuseră mort. Ei au vorbit cu El, au mâncat cu
El, au primit multe învăţături de la El, au petrecut timp cu El şi L-au atins.
Aceşti oameni şi-au dat anii ce le-au rămas din vieţile lor, şi până la sfârşit, înseşi vieţile
lor, pentru Cel ce ei au ştiut că cucerise moartea. Dacă ei toţi ar fi fost numai participanţi ai unei
farse gigantice, putem noi să credem că aceşti oameni şi-ar fi dat vieţile lor pentru ceva ce ei
ştiau să fie o minciună?

Există alte surse care confirmă existenţa lui
Isus Hristos?
Mulţi oameni asumă că, în afară de
Biblie, istoria este mută privitor la Isus din
Nazaret.
Dar de fapt, mulţi martori
independenţi au dat mărturie despre
existenţa lui Isus. Hai să notăm câţiva.
Mărturia Romanilor
Cornelius Tacitus (ca. 56-120) a fost
un senator roman, consul şi guvernator
roman al provinciei din Anatolia (acoperind
cea mai mare parte a Turciei moderne) de
asemenea unul dintre cei mai mari istorici a
Romei antice. Târziu în viaţă a scris o
istorie în 16 volume a împăraţilor romani,
Analele.
Fără să fie prieten nici cu Nero nici
cu Creştinii, Tacitus scrie că Nero a dat vina
pe „o clasă numită Creştini urâtă de
populaţie pentru monstruozităţile lor.” El
continuă să explice că „Cristus (Hristos), de
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unde îşi are originea numele, a suferit
pedeapsa extremă (răstignirea) în timpul
domniei lui Tiberius la mâna unuia dintre
procuratorii săi, Pontius Pilat, şi una dintre
cele mai pernicioase superstiţii, până acum
ţinută sub control, a izbucnit din nou nu
numai în Iudea, prima sursă a acestui rău,
dar chiar şi în Roma…”(Annals [Analele]
15:44, citată de Lee Strobel, The Case for
Christ [Cazul pentru Hristos] , 1998, p. 82).
Caius Suetonius Tranquilus (ca. 69140) un contemporan al lui Tacitus,
supraveghetor al bibliotecilor Romei şi
funcţionar al curţii în timpul câtorva
împăraţi, scrie că Împăratul Claudius „a
exilat pe toţi evreii din Roma, care continuu
făceau tulburări, Crestus (Hristos) fiind
conducătorul lor.” (Lives of the first Twelve
Caesars: Life of Claudius [Vieţile primilor
doisprezece Cezari: Viaţa lui Claudius],
citată de Grant Jeffrey, Jesus: The Great

Debate [Isus: Marea Dezbatere], 1999, p.
163). Acest exil al evreilor din Roma este
menţionat în Faptele Apostolilor 18:2.
De asemenea, „Pliniu cel tânăr,
ambasadorul roman al Bitiniei-Pontus (care
formează acum partea nord-centrală a
Turciei) la începutul secolului al doilea, a
scris Împăratului Traian, solicitând sfaturi
cum să se poarte cu Creştinii care refuză să
se plece imaginii lui Cezar. Pliniu a notat că
aceşti Creştini se întâlnesc regulat şi cântă
imnuri „lui Hristos ca unui Dumnezeu”
(Letters [Scrisori] 10:96.7). Fraza „ca unui
Dumnezeu” sugerează că Pliniu a ştiut că
Isus fusese o persoană care a trăit pe pământ
dar a şovăit să-L cheme divin (Craig
Blomberg, The Historial Reliability of the
Gospels
[Autenticitatea
Istorică
a
Evangheliei], 1987, p. 196).
Din aceste trei surse istorice, nici una
legată în nici un fel cu Biblia, putem vedea
referinţe la aceste fapte:
-

-

-

Un grup numit Creştini îşi deriva
numele de la „Cristus” (Hristos).
Acest „Cristus” a fost executat în
timpul domniei lui Tiberius de
mâna lui Pontius Pilat (Tiberius a
domnit AD 14-37; Pilat a fost în
funcţie de la 26 la 36 sau 37).
Mişcarea aceasta nouă implica
„una din cele mai pernicioase
superstiţii,” foarte posibil să se
refere la credinţa Creştinilor că
Isus s-a ridicat din morţi după
răstignirea Lui.
Această mişcare nouă a început
în Iudea şi s-a întins până la
Roma.
Creştinii la început au considerat
pe Hristos să fie o Fiinţă divină.

Mărturia de la Josephus
Flavius Josephus, un eminent
cronicar evreu al primului secol, este foarte
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bine cunoscut istoricilor şi savanţilor.
Născut într-o familie de preoţi în AD 37,
Josephus a fost foarte bine educat şi a
comandat un detaşament evreu în Galilea în
timpul revoltei evreieşti din 66-70 până la
capturarea Sa de către romani. La sfârşitul
războiului el s-a dus la Roma cu generalul
Romani Titus unde a trăit şi a scris până la
moartea sa cca 100 AD.
Josephus a menţionat pe Isus de două
ori în lucrarea sa monumentală: Antiquities
of the Jews [Antichităţile Evreilor], scrisă
AD 90-95. Cel mai întins citat cuprinde:
„Acum, a fost cam pe la timpul lui
Isus, un om înţelept, dacă este legal să-l
chemi pe el om, pentru că el a fost un făcător
de lucruri minunate, - un învăţător al unor
asemenea oameni ce primeau adevărul cu
plăcere. El a atras la El mulţi dintre evrei şi
mulţi dintre gentili. El a fost Hristosul, şi
când Pilat, la sugestia oamenilor mai de vază
dintre noi, l-a condamnat la cruce, cei care lau iubit de la început nu l-au abandonat,
pentru că el le-a apărut viu din nou a treia zi,
după cum proorocii divini preziseseră
acestea şi încă zece mii de alte lucruri
minunate privitor la el; şi tribul Creştinilor,
numiţi aşa după el, nu a dispărut până în
ziua de azi” (Antiquities [Antichităţi], Cartea
18, capitolul 3, secţia 3).
În timp ce mulţi savanţi dispută părţi
sau întregul pasaj, acesta a fost citat ca mai
sus de istoricul Eusebiu încă din anul 315
A.D..
O a doua menţionare a lui Isus de
Josephus este disputată rareori de savanţi.
Este privitor la martiriul lui Jacov, fratele
Lui vitreg: „Festus a murit, şi Albinus era
tot pe drum; aşa că el a adunat sanhedrinul
judecătorilor, şi a adus în faţa lor pe fratele
lui Isus, care fusese chemat Hristos, al cărui
nume este Iacov, şi alţii [sau unii dintre
companionii lui] şi când a formulat o
acuzare împotriva lor ca violatori ai legii, el
i-a dus ca să fie omorâţi cu pietre…”

(Antiquities [Antichităţi], carte 20, capitolul
9, secţia 1).
O altă figură proeminentă din
Evanghelie menţionată de Josephus este
Ioan Botezătorul: „Herod, căruia îi era teamă
că influenţa mare a lui Ioan asupra poporului
ar putea să-i clatine puterea şi să aţâţe la
vre-o răscoală, …s-a gândit că cel mai bun
lucru ar fi să-l omoare, ca să prevină orice
neajuns pe care l-ar putea cauza…În
consecinţă i-a fost trimis un prizonier, din
pricina caracterului suspicios al lui Herod, la
Macherus,…şi acolo a fost omorât”

(Antiquities [Antichităţi], Cartea 18,
capitolul 5, secţia 2).
Deşi Josephus nu a fost niciodată
Creştin, găsim menţionaţi în lucrările lui
multe alte figuri din Evanghelie şi alte cărţi
ale Noului Testament.
Acestea includ
familia Herozilor, procuratorii Iudeii şi
membrii ai familiilor preoţilor. Cărţile sale,
ca şi acelea ale istoricilor şi funcţionarilor
romani,
pot
produce
coroborare
independentă şi convingătoare a exactităţii
istorice a Evangheliilor şi a existenţei lui
Isus Hristos.

Schimbarea remarcabilă a lui Petru
Apostolul Petru este cel mai cunoscut dintre discipolii a căror vieţi au fost schimbate în
mod remarcabil. Îndrăzneala lui la Sărbătoarea Pentecostului [Rusaliile] a fost uimitoare. La
templu el s-a adresat unei mulţimi de oameni enorme, dintre care 3000 au devenit discipoli ai lui
Isus Mesia.
Petru a vorbit cu oameni care trăiau în Ierusalem şi în toată Iudea la fel ca şi în multe alte
părţi ale imperiului roman. Ei au fost la Ierusalem pentru sărbătorirea Festivalului de Pentecost
[Rusaliilor], de asemenea numit şi Sărbătoarea Săptămânilor, după cum le comandase Dumnezeu
în Deuteronom 16:16. Petru le-a reamintit că toţi au ştiut cine fusese Isus şi ce I s-a întâmplat cu
şapte săptămâni mai devreme la sărbătoarea Paştelui (Faptele Apostolilor, 2:22-24).
Petru, care negase cunoştinţa cu Isus înainte de moartea Lui, acum a proclamat fără frică
poporului că ei au fost aceia care l-au răstignit pe promisul Mesia – dar Dumnezeu L-a înviat.
Reacţia poporului este foarte semnificativă. Nu a fost nici o contrazicere, nici un protest, nici o
încercare ca să-l ucidă cu pietre pentru această aparentă acuzaţie revoltătoare. Mulţi dintre ei au
ştiut de evenimentele din preajma arestării, judecăţii şi răstignirii lui Isus. Ei au ştiut că mulţi –
poate că chiar unii dintre cei care stăteau acolo ascultându-l pe Petru – au strigat cerând sângele
lui Hristos. Ei au ştiut de dispariţia neobişnuită a corpului din mormânt, o enigmă pe care
nimeni nu fusese încă în stare s-o rezolve.
Ei au ştiut, sau au auzit, de alte evenimente stranii care au avut loc în acelaşi timp:
întunericul misterios care s-a coborât peste ţară în timp ce Isus era răstignit, oameni fiind înviaţi
din morminte şi umblând pe străzile Ierusalemului, şi cortina masivă din templul splendid
rupându-se de sus şi până jos fără o cauză aparentă.
Cum puteau să fie explicate aceste evenimente? Ce semnificaţie au avut ele? Petru le-a
dat o explicaţie uimitoare – o explicaţie care le cerea să ia o hotărâre ce avea să le afecteze restul
vieţii lor.
Petru a comparat mormântul gol al lui Isus cu mormântul din vecinătate al celui mai mare
rege al Israelului, David. „Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun
fără sfială că a murit şi a fost îngropat; şi mormântul lui este cu noi până în ziua de azi” (Faptele
Apostolilor, 2:29). Intenţia lui era clară: Fiecare a ştiut unde era mormântul lui David şi că
acolo era locul unde regele David fusese îngropat. Dar Isus, spre deosebire de David, numai era
legat de mormânt!
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Isus din Nazaret, a declarat Petru, fusese înviat de Dumnezeu, şi mulţi martori puteau da
mărturie despre acest fapt. Din nou, nu a fost nici o contrazicere din partea mulţimii.
Dimpotrivă, ei au întrebat ce puteau să facă acum, că şi ei erau convinşi că Petru avea dreptate.
Petre le-a răspuns că trebuiau să se căiască şi să fie botezaţi şi astfel vor primi şi ei pe Sfântul
Duh, cum Îl primiseră discipolii în aceeaşi zi (Faptele Apostolilor 2:37-38).
Singurul mod de a explica transformarea dramatică a discipolilor dintr-o bandă
înfricoşată, gata de a arunca totul la o parte şi să fugă înapoi în Galileea este că Isus a lăsat în
urmă evidenţe dramatice şi puternice: un mormânt şi o mulţime de apariţii în carne şi oase.
Oamenii obişnuiţi din moduri de viaţă obişnuite, care negaseră pe Domnul lor şi i-au înşelat
aşteptările mizerabil, dintr-o dată s-au schimbat aproape peste noapte în conducători dinamici ai
Bisericii care avea să înfrunte şi să provoace lumea păgână din antichitate.
Iacov, fratele vitreg al lui Isus, devine un credincios
Poate că o transformare chiar mai remarcabilă a avut loc în viaţa lui Iacov, fratele vitreg
al lui Isus (Iacov a fost fiul natural al lui Maria şi Iosef în timp ce Isus a fost fiul Mariei şi al lui
Dumnezeu Tatăl). Notează cum J.P.Moreland descrie evenimentele din viaţa lui Iacov după cum
sunt înregistrate în Biblie şi în istoria contemporană.
„Dece s-au schimbat aceşti oameni? Ce a putut face pe un Evreu să creadă că propriul lui
frate era însuşi Fiul lui Dumnezeu şi să fie gata să moară pentru această credinţă? Cu siguranţă
că nu a fost o sumă de învăţăminte frumoase de la un tâmplar din Nazaret. Numai apariţia lui
Isus lui Iacov (1 Corinteni 15:7) poate explica această transformare.
„Aşa cum a fost cu Iacov, tot aşa s-a întâmplat şi cu ceilalţi discipoli. Acel care
tăgăduieşte învierea ne datorează o explicaţie pentru această transformare care să corespundă cu
faptele istorice” (Scaling the Secular City [Cucerind oraşul secular], 1987, pp. 178-179).
Pavel persecutorul a fost transformat
Apostolul Pavel este un alt exemplu remarcabil. Ca un devotat rabin evreu şi fariseu
strict, el a fost ferm convins că învierea lui Isus nu a avut loc. Pavel a persecutat pe primii
membri ai Bisericii pentru că au crezut într-o asemenea absurditate. El şi-a riscat întreaga lui
misiune în viaţă pentru convingerea că învierea a fost o fabricaţie şi că mişcarea era o ameninţare
a fiecărei tradiţii pe care el o credea sfântă.
Noua mişcare, el a fost convins, merita să fie distrusă prin orice mijloace, incluzând
închisoarea şi execuţia (Faptele Apostolilor 22:4) – şi aceasta a fost cruciada lui personală.
Atunci s-a întâmplat ceva. Isus Hristos i-a apărut lui Pavel şi i-a vorbit.
Pavel nu a fost un om înclinat spre imaginaţia vividă a unor oameni superstiţioşi. El era
un intelectual cu o minte cumpătată. Şi totuşi mai târziu a fost gata să apere zelul său pentru
Hristos, în faţa unor gloate ostile la fel ca guvernatori, regi şi alţi demnitari. La sfârşit Pavel a
fost gata să-şi dea viaţa pentru ceea ce a ştiut că era adevărat: Isus a fost într-adevăr Mesia, şi era
în viaţă la dreapta lui Dumnezeu.
Existenţa Bisericii Creştine
Doctorul Moreland se exprimă în felul următor: „Ce cauză poate fi postulată ca să explice
faptul că biserica Creştină a transformat lumea primului secol? Probabilităţile de succes au fost
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de la început foarte slabe. În primul secol existau deja câteva religii şi unele din elementele
Creştine se pot găsi în ele. Dece a avut succes creştinismul, în special când a fost aşa o religie
exclusivistă care dezaproba sincretismul? Ce a cauzat să se nască Biserica? Nu fusese nici odată
vre-o formă de creştinism care să pună accentul pe esenţa morţii şi învierea unui Isus divin.
„Învierea lui Isus este explicaţia pe care a dat-o însăşi biserica, şi este singura care este
adecvată.” Savantul Noului Testament Cambridge C.F.D. Moule pledează astfel: „Dacă venirea
în existenţă a Nazarenilor, un fenomen fără îndoială atestat de Noul Testament, provoacă un gol
mare în istorie, un gol de mărimea şi forma Învierii, cu ce propun istoricii seculari să îl astupe?”
(ibid. pp.181-181).
Singura concluzie cu adevărat plauzibilă este că Isus Hristos a fost cu adevărat înviat
dintre morţi.
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Capitolul 5

Cu mult mai mult decât un om
„Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?

Astăzi nu este corect politic să declari dogmatic că Isus a fost mai mult decât o persoană
extraordinar de înzestrată, o persoană morală, un filozof înţelept, un rabin evreu sau un
reformator politic. Nici nu este acceptabil ca să spui că învăţăturile Lui sunt singura cale spre o
viaţă dincolo de mormânt şi pentru o pace de durată în lume.
După toate, trăim într-o lume căreia nu-i plac asemenea absoluturi. Şi unora le displace
chiar mai mult autoritatea Celui care a pretins să fie Dumnezeu şi ar putea să impună asupra
vieţilor lor. Astfel, prin întreaga istorie tot felul de idei au răsărit despre Isus din Nazaret.
Dece este atâta controversă asupra un singur om? El ajunge cu regularitate pe copertele
revistelor săptămânale. Mai multe cărţi au fost scrise şi mai multă muncă ştiinţifică s-a făcut
despre acest învăţător Evreu din Galilee decât despre oricare alt om care a trăit vre-odată.
Răspunsul cel simplu este că El a afirmat să fie Dumnezeu – şi după cum am văzut, a fost
capabil să sprijine acea afirmaţie.
El ne asigură că o va dovedi întregii omeniri când va veni pe pământ a doua oară cu
glorie, maiestate şi putere divină supranaturală care va uimi popoarele în jurul globului.
Dumnezeu vine pe pământ
Întrebarea rămâne: Cum a fost Isus Dumnezeu? Dacă Isus a fost Dumnezeu, atunci cine a
fost Tatăl de care a vorbit El atât de des? Cum ar putea Isus şi Tatăl amândoi să fie Dumnezeu în
acelaşi timp?
De unde a venit Isus? A fost El creat la un moment dat? A venit El în existenţă când a
fost născut de Maria? A fost El un înger? A fost El o esenţă spirituală sau „un gând” în mintea
Tatălui înainte de existenţa Lui omenească?
Povestea despre cum S-a născut Isus ne spune că El nu a fost o fiinţă umană obişnuită.
Istoria face tot posibilul să explice că El nu a avut un tată omenesc, dar că Tatăl Lui a fost Însuşi
Dumnezeu.
„Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi înainte
ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată dela Duhul Sfânt” (Matei 1:18).
„A fi logodit” în cultura lor a însemnat înţelegerea dintre ei ca să se căsătorească şi le era
obligatorie chiar dacă căsătoria însăşi nu avusese încă loc. Amândoi, Iosif şi Maria, au ştiut că
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nu au fost împreună în uniune fizică, şi Maria a ştiut cu siguranţă că era virgină. Dar Iosif s-a
întrebat natural dece mireasa lui era gravidă, şi el s-a îngrijorat de cum avea să rezolve criza.
„Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit, şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii; de
aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat
în vis un înger al Domnului, şi i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria,
nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea, este dela Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune
numele Isus, pentru că El va mântui poporul Său de păcatele sale” (versurile 19-21).
Iosif avea nevoie de reasigurare că Maria a spus adevărul despre graviditatea ei, şi cel
mai clar fel de a-l convinge pe el a fost de a avea un înger să-i vorbească. Maria primise un
mesaj asemănător după cum este înregistrat în Luca 1:26-38. Îngerul Gabriel a apărut şi i-a
anunţat Mariei că ea urma să conceapă un fiu pe care urma să-l numească Isus. Ea a insistat că
nu fusese nici odată cu vre-un bărbat – ea era virgină.
Gabriel i-a explicat atunci cum avea să se întâmple aceasta. „Duhul Sfânt se va pogorî
peste tine, şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naşte din tine, va
fi chemat Fiul Lui Dumnezeu” (versul 35).
În termene tradiţionale teologice, aceasta este ceva ca o enigmă. Isus a recunoscut că
Dumnezeu a fost Tatăl Lui, dar nouă ne este spus că ce a conceput Maria în uterul ei a fost de
către Duhul Sfânt. Cei mai mulţi oameni cred că Duhul Sfânt este a treia persoană din Trinitate.
Dar dacă Duhul Sfânt a produs pe Isus în uterul Mariei, cum a putut Dumnezeu Tatăl să fie Tatăl
lui Isus?
Simplu, răspunsul este că Duhul Sfânt nu este o persoană, cum este presupus în
învăţăturile tradiţionale ale Trinităţii. Biblia nu învaţă nicăieri că Duhul Sfânt este o persoană
distinctă. Se referă, totuşi, la Duhul Sfânt ca puterea lui Dumnezeu, cum este implicat chiar în
acest pasaj (pentru o examinare mai detailată a acestui adevăr biblic, cere sau descarcă depe
Internet broşura noastră gratuită Cine este Dumnezeu?)
Dumnezeu, la care Isus s-a referit ca la Tatăl Lui, a folosit puterea Sa proprie, numită aici
ca „Duhul Sfânt,” să procreeze pe Isus în uterul Mariei. Deci, Isus este Fiul lui Dumnezeu prin
naştere.
Matei, scriind sub inspiraţie divină, a explicat semnificaţia mesajului îngerului lui Iosif,
arătând că împlinea proorocirea lui Isaia a unei naşteri virgine a lui „Emanuel,” care, tălmăcit,
înseamnă: „Dumnezeu este cu noi” (Matei 1:23).
Când Isus a fost născut, El a fost Dumnezeu încarnat – „Dumnezeu este cu noi.” Aceasta
este ce zicea îngerul şi ce prezisese Dumnezeu cu mult înainte.
Cine a fost Isus înainte de naşterea Lui omenească?
Declaraţia cea mai definitivă şi clară despre Isus înainte de naşterea Lui omenească este
înregistrată în primele câteva versuri ale Evangheliei lui Ioan. Ioan, discipolul cel mai apropiat
al lui Isus, are multă grijă să explice că Isus nu este un om obişnuit.
„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu”
(Ioan 1:1). Cine a fost acest „Cuvânt?” „Şi Cuvântul s-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin
de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din
Tatăl” (versul 14). Ioan continuă să explice că Cuvântul care „s-a făcut trup, şi a locuit printre
noi” a fost Isus din Nazaret. De asemenea el ne dă declaraţii definitive şi explicite conţinând
amănunte importante despre Isus înainte de naşterea Lui omenească.
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„Cuvântul” este Isus şi El era cu Dumnezeu, şi El era Dumnezeu. Acest limbaj este
limpede şi nu poate însemna decât un lucru: Au existat numai două fiinţe – Dumnezeu şi
Cuvântul.
Cuvântul „era la început cu Dumnezeu” (versul 2). La ce început?
Isus a existat înainte de început
Întrucât Evanghelia lui Ioan începe cu cuvintele „La început,” s-ar părea că Ioan face
aluzie la Genesa 1:1. Dar în timp ce Genesa 1:1 continuă cu, „Dumnezeu a făcut…,” Ioan începe
Evanghelia sa cu, „La început era Cuvântul…” El ne spune că Cuvântul a existat deja „la
început.”
În Genesa crearea universului şi a timpului însuşi marchează „începutul”; în Ioan
existenţa Cuvântului precede pe cea a începutului. Creatorul universului evident că a existat mai
înainte de univers pentru că El a făcut posibilă apariţia universului.
Ioan zice în mod explicit că a fost Cuvântul – Isus Hristos – prin care toate lucrurile au
fost create (Ioan 1:3). Pavel este complet de acord cu limbajul lui Ioan care este clar (Efeseni
3:9), adăugând, „El este mai înainte de toate lucrurile, toate se ţin prin El” (Coloseni 1:16-17).
Vezi „Discipolii lui Isus L-au considerat pe El, Creatorul,” pagina 11.)
Pavel face punctul logic cum că de când Hristos este agentul prin care toate lucrurile au
fost create, atunci El trebuie să fi existat de necesitate înainte de creaţie. Isus, de asemenea s-a
referit la existenţa Lui înainte de creaţie când, rugându-se Tatălui, El a vorbit de „slava, pe care o
aveam la Tine, înainte de a fi lumea” (Ioan 17:5).
Isus vorbeşte despre relaţia între El Însuşi şi Tatăl „înainte de întemeierea lumii” (versul
24), o frază repetată de Pavel în Efeseni 1:4.
Cuvântul
Isus preexistent este caracterizat de numele sau de titlul „Cuvântul.” Poate că unul dintre
motivele pentru care cuvântul grecesc logos tradus „Cuvântul” este folosit, este că descrie cel
mai bine una dintre rolurile majore ale lui Hristos – El urma să-L dezvăluie pe Tatăl. Logos
înseamnă „expresie de gând” (Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words
[Dicţionarul Explicativ al cuvintelor din Vechiul şi Noul Testament al lui Vine], „Word”).
Logos este folosit în Noul Testament referitor la o vorbă sau o declaraţie a lui Dumnezeu,
cuvântul lui Dumnezeu, voinţa dezvăluită a lui Dumnezeu şi dezvăluirea directă dată de Hristos..
Ioan a aplicat acest cuvânt ca un titlu personal Aceluia care „s-a făcut trup, şi a locuit printre
noi” (Ioan 1:14).
Ce spune Ioan este că o Fiinţă, o persoană, pe care el o numeşte logos sau „Cuvânt,” a
devenit încarnată – a devenit o fiinţă umană din carne-şi-sânge – în persoana lui Isus Hristos.
Faptul că Cuvântul a devenit o persoană în carne-şi-sânge implică faptul că Cuvântul a fost un
individ specific înainte ca El să devină un nou născut omenesc, fizic născut din Maria.
Ioan de asemenea ne spune că Cuvântul este personal deosebit de Tatăl, deşi El este în
acelaşi timp unul cu Tatăl. Ei sunt la fel, eterni, şi sunt de aceeaşi natură şi esenţă. Cuvântul este
Dumnezeu la fel de adevărat cum este Cel cu care El există în cea mai strânsă uniune de fiinţă şi
viaţă. După cum Însuşi Isus a spus, „Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 10:30).
Unitatea dintre Tată şi Cuvânt este caracterizată de o completă armonie şi înţelegere
coexistând în acelaşi timp – ei nu constituie o singură Fiinţă cum teoria Trinităţii eronat susţine.
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A fost Isus Creat?
Ioan 1:3 conţine două declaraţii
directe care ne spun că Isus a fost
preexistent şi a creat toate lucrurile. „Toate
lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din
ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.”
Observă că Ioan nu se mulţumeşte să zică
numai că toate lucrurile au fost făcute prin
El, dar Ioan adaugă faptul că „nimic din ce a
fost făcut, n-a fost făcut fără El.”
Pavel confirmă exact ce a scris Ioan:
„Pentru că prin El au fost făcute toate
lucrurile.” Pavel continuă să ne asigure că
noi am înţeles exact ce a înţeles el prin toate
lucrurile. Acestea cuprind „cari sunt în
ceruri şi pământ, cele văzute şi nevăzute: fie
scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii,
fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi
pentru El” (Coloseni 1:16).
Cum Isus a creat toate lucrurile, El
nu ar fi putut să fie unul dintre „lucrurile
create.” Pavel atunci adaugă, aşa ca să nu
fie nici o neînţelegere, „El este înainte de
toate lucrurile, şi toate se ţin de El” (versul
18).
Dr. Norman Geisler comentează:
„Contextul acestui pasaj spune clar că nu
sunt excepţii: Hristos este Creatorul a
tuturor lucrurilor inclusiv al îngerilor şi a tot
ce este vizibil şi invizibil. Nicăieri nu este
aceasta exprimată mai clar că Hristos nu este
o creaţie – angelică sau altfel – decât în
relaţia îngerilor cu El. Cum Hristos nu poate
fi amândouă Creatorul a tuturor şi în acelaşi
timp El Însuşi o creaţie, este necesar să
concludem că El însuşi este Creatorul ne
creat al întregii creaţii” (Cristian
Apologetics [Apologeticele Creştine], 1988,
p. 338).
El adaugă o adnotare: „În vederea
învăţăturii clare că Hristos este Creator şi nu
o creaţie, falsa interpretare Ariană a frazelor
că Hristos este „primul născut” (Coloseni
1:15) sau „începutul creaţiei” (Apocalipsa
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3:14) sunt eronate. Hristos este „primul
născut” în sensul a fi unic (nu creat) Fiu al
lui Dumnezeu. Hristos este primul peste
creaţie, nu primul in ea” (ibid).
Mica 5:2 declară că Domnul
mesianic ce urma să vină a fost „până în
zilele veciniciei.” Isus apăruse în viaţa Lui
divină înainte de naşterea Lui umană ca
regele-preot Melchizedek (vezi Evrei 7), „ne
având nici început al zilelor, nici sfârşit al
vieţii” (versul 3). (Ca să afli mai mult
trimite pentru broşura noastră gratuită Cine
este Dumnezeu?).
Isus nu a fost creat. El a existat din
eternitate, împreună cu Dumnezeu Tatăl.
Cine şi ce este Dumnezeu?
Declaraţiile simple dar clare ale lui
Ioan ne dau o înţelegere a lui Dumnezeu
care acum a fost făcută evidentă de apariţia
lui Isus Hristos. Limbajul folosit ne arată că
sunt două Fiinţe, coexistând şi numite
Dumnezeu – Dumnezeu şi Cuvântul care
este de asemenea Dumnezeu.
Dacă au existat în vre-o altă formă
decât două fiinţe cu existenţă independentă,
amândouă limbile, Greaca şi Engleza, sunt
capabile să descrie ceva cu totul diferit. Dar
limbajul nu face aceasta. Vorbeşte clar de
două, împreună, ambele fiind Dumnezeu.
Dacă era numai una, singură, atunci Ioan nu
ar fi zis, „Cuvântul era cu Dumnezeu.”
Întrebarea care se pune: Dacă Isus a
fost Cuvântul, şi astfel Dumnezeu, cum a
putut Dumnezeu care este infinit să devină
finit? Ce s-a întâmplat cu Cuvântul în
momentul în care El a devenit un ovum
născut conceput cu viaţă dela Tatăl în uterul
Mariei?
Noi nu ştim exact cum a făcut
Dumnezeu această minune, dar este evident
din Scriptură că Dumnezeu a putut să devină

o făptură omenească fizică şi deci a devenit
supus la o existenţă finită, fizică – limitată în
timp şi spaţiu, supusă la durere, suferinţă,
moarte şi ispită.
Şi Isus a făcut-o. După cum a
descris Pavel: „…El, măcar că avea chipul
lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru
de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci
S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip
de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La
înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi
S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă
moarte de cruce” (Filipeni 2:6-8).
Isus a putut să moară. Isus a putut să
simtă emoţie omenească. Isus a putut fi
flămând şi a putut simţi durere. El a putut
agoniza la perspectiva durerii şi a morţii.
Da, Dumnezeu ar fi putut muri. Dar numai
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dacă El urma să devină o fiinţă umană fizică.
Aceasta El a făcut-o. Şi cine a fost El? El a
fost aceeaşi persoană care a fost întotdeauna,
chiar şi având amintiri din trecutul lui etern
cu Tatăl.
Notează rugăciunea lui Isus din Ioan
17:5: „Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine
însuţi cu slava, pe care o aveam la Tine,
înainte de a fi lumea.” Aici El vorbeşte
deschis de experienţa Sa din trecut şi
amintirile cu Tatăl, confirmând tot ceea ce
Ioan a scris în primele versuri ale
Evangheliei sale.
Da, sacrificiul lui Isus a fost unul de
proporţii neimaginabile. Ştiind cine a fost
El şi la ce a renunţat de bună voie ar trebui
să putem să ajungem să apreciem enorma
magnitudine a sacrificiului Său.

Capitolul 6

Dumnezeul
care a devenit
o fiinţă umană
„Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi” (Ioan 1:14).

Cum ar putea cineva care este spirit, trăind pentru toată eternitatea în trecut, să devină om? A
fost Isus o fiinţă omenească exact ca noi? Şi când a fost o fiinţă umană, a fost El şi Dumnezeu?
Isus a fost proorocit să fie „Dumnezeu cu noi” (Matei 1:23). Isus a fost o fiinţă umană şi
a fost de asemenea Dumnezeu. Nu a fost nici odată vre-un moment când el să fi încetat a fi ceea
ce El a fost întotdeauna. Identitatea Sa nu s-a schimbat. Când El a fost în uterul Mariei, El a fost
Dumnezeu. Când el a fost un băiat mic culcat în iesle, a fost Dumnezeu. Când a fost un
adolescent crescând în Nazaret, a fost Dumnezeu, când a fost pe moarte, El a fost Dumnezeu.
Ca o fiinţă spirituală, înainte de naşterea Sa omenească, El a fost infinit în cunoştinţă,
putere şi prezenţă. Ca Dumnezeu el ar fi ştiut totul şi ar fi avut putere nelimitată să acţioneze
asupra oricărui obiect, oriunde. Dar dacă El a fost uman, El nu ar fi putut face totul. El ar fi
limitat la abilităţile normale pe care oricare fiinţă umană le-ar poseda. El nu ar fi putut să fie
amândouă, şi infinit şi finit în acelaşi timp.
Un corp fizic cu limitaţii fizice
Când Isus a devenit incarnat El a fost Dumnezeu în termenii identităţii Sale, dar cu toate acestea
El a fost şi o fiinţă umană în sensul cel mai deplin al cuvântului.
Isus a avut un corp fizic. Cei mai apropiaţi discipoli atestă că El a fost o persoană fizică:
„Ce era dela început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu
mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, -- pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o,
şi, mărturisim despre ea…” (1 Ioan 1:1). Ioan stabileşte umanitatea lui Isus când zice că ei au
auzit, au văzut şi au pipăit pe Isus.
El a avut un corp omenesc complet. El a fost născut. A crescut şi s-a dezvoltat ca orice
alt copil.
Isus a fost subiect al aceloraşi limitări fizice ca ori ce altă fiinţă omenească, pentru că El a
avut acelaşi fel de trup. El a simţit foame când nu a mâncat (Matei 4:2) şi sete (Ioan 19:28). El a
simţit oboseala după un drum lung (Ioan 4:6).
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Isus a suferit fizic şi a murit. Evrei 2:10 ne spune că El a fost făcut „desăvârşit prin
suferinţă.” Fiziologic, El a fost o fiinţă umană cum suntem noi, osândit morţii. „Astfel dar,
deoarece copiii sunt părtaşii sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele,
pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul (versul 14).
El a fost incarnat „ca El să guste moartea pentru toţi” (versul 9).
Isus a suferit teribil când a murit, după cum este evident din relatările răstignirilor. Când
suliţa a fost împunsă în coasta Sa, au izvorât apă şi sânge. Trupul lui a fost ca şi al nostru. Nu
este nici un dubiu că El a simţit suferinţa fizică la fel de real ca şi noi când a fost bătut şi biciuit,
când coroana de spini i-a fost împinsă pe cap, şi când piroanele I-au fost bătute în mâini şi în
picioare.
Isus a simţit emoţiile omeneşti
Isus a trăit prin multe din aceleaşi stări emoţionale şi intelectuale ca şi noi. El a gândit, a
raţionat şi a simţit întreaga serie de emoţii omeneşti. El a avut o afecţiune puternică pentru
oameni (Ioan 11:5); 13:23; 19:26). El a simţit compasiune şi milă pentru aceia care erau flămânzi
şi pentru cei năpăstuiţi fizic sau emoţional (Matei 9:36; 14:14; 15:32; 20:34).
El a putut să fie abătut şi necăjit, cum le-a fost evident discipolilor Săi când El a anticipat
suferinţa şi moartea Lui iminentă (Luca 12:50; Ioan 12:27). El a fost adânc mâhnit când a
considerat că unul dintre discipolii Săi L-ar putea trăda (Ioan 13:21). El a fost adânc mâhnit şi a
plâns la doliul prietenilor şi familiei lui Lazăr când a murit Lazăr (Ioan 11:33-35).
Isus a fost „profund întristat” şi „foarte mâhnit„ şi nu a vrut să fie lăsat singur când se
lupta cu gândurile şi simţămintele Lui imediat înaintea arestării Lui (Matei 26:37-40). Evident că
Isus a posedat aceeaşi capacitate de a simţi întristarea şi suferinţa sufletească tot atât de profund
cum simţim şi noi câteodată.
De asemenea El a simţit bucurie (Ioan 15:11; 17:13). EL a putut fi furios şi îndurerat de
atitudinea oamenilor (Marcu 3:5) şi indignat pe propriii Săi discipoli (Marcu 10:14).
Abilităţile intelectuale ale lui Isus
Totuşi Evangheliile dezvăluie clar că Isus a avut cunoştinţă despre trecut, prezent şi viitor
într-un fel care a fost cu mult mai mult decât ar fi avut orice om obişnuit. Dar, aceste puteri
remarcabile nu au fost ceva ce El le-a avut intrinsec. Ele I-au fost date Lui de către Tatăl. După
cum a spus Isus clar, „Eu nu pot face nimic dela Mine însumi” (Ioan 5:30) – adică, nimic
supranatural pe contul Lui propriu. Vom explora această idee mai cu amănuntul când vom
discuta lucrările lui Isus.
Care au fost unele dintre modurile în care Isus a avut cunoştinţe deasupra abilităţilor
umane normale? Vedem aceasta mai întâi când, la vârsta de 12 ani, El a arătat înţelegere cu mult
peste nivelul vârstei Sale în discuţiile Lui cu învăţătorii templului (Luca 2:46-47).
El a ştiut gândurile atât ale prietenilor Săi (Luca 9:47) cât şi ale duşmanilor Săi (Matei
9:4). El a ştiut că femeia samariteană avusese cinci bărbaţi şi că la acel moment trăia cu un
bărbat care nu era bărbatul ei (Ioan 4:18). El a ştiut că Lazăr murise din pricina bolii deşi El şi
discipolii Săi erau încă la mare depărtare (Ioan 11:1, 11:14).
El a ştiut care dintre discipoli avea să-L trădeze cu mult înainte ca Iuda să fi luat
hotărârea să-L dea pe Isus pe mâna celor care voiau să-L omoare (Ioan 6:70-71). El i-a spus lui
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Petru că el urma să se lepede de El de trei ori în noaptea când a fost arestat şi că cocoşul avea să
cânte de trei ori (Luca 22:34).
În acelaşi timp, El nu a cunoscut totul. Au fost cunoştinţe pe care El nu le-a posedat şi
deci a întrebat ca să afle. El a întrebat pe tatăl copilului care avea duhul muţeniei, „Câtă vreme
este de când îi vine aşa?” (Marcu 9:21). Când Isus a dat proorocirile uimitoare despre sfârşitul
timpului şi întoarcerea Sa, El a recunoscut că nu ştia exact timpul venirii Lui. „Cât despre ziua
aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Marcu
13:32).
Aici Isus a depins de Tatăl ca să-L prezinte cu data reîntoarcerii Sale. Aceasta ne ajută să
înţelegem că Tatăl I-a dat de asemenea înţelegerea inimilor oamenilor, a evenimentelor profetice
şi alte informaţii care nu-I fuseseră spuse.
Isus a depins continuu de Dumnezeu Tatăl pentru călăuzire în ce să facă, ce să spună şi
cum să răspundă, pentru înţelegerea inimii oamenilor şi pentru orice Tatăl a socotit potrivit să-I
dea. El a depins de Dumnezeu Tatăl pentru ajutor în supunere, să aibă putere asupra spiritelor
satanice, şi să aibă putere să reziste şi să învingă ispita.
Uneori El s-a rugat pentru perioade lungi (Luca 5:16; Marcu 1:35). Înainte de a alege pe
cei 12 apostoli s-a rugat toată noaptea (Luca 6:12-16). În noaptea dinaintea răstignirii s-a rugat
repetat în Grădina Geţemane şi Tatăl a trimis un înger să-l întărească în timpul acestei grele
încercări (Luca 22:41-44).
Evrei 5:7 ne spune, „în zilele Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari
şi cu lacrimi câtre Cel ce putea să-L izbăvească dela moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei
Lui,” Ca fiinţă omenească, Isus a avut încredere complectă în Tatăl pentru tăria de care avea
nevoie ca să predomine împotriva forţelor care lucrau înfocate împotriva Lui.
Ar fi putut Isus să păcătuiască?
Aceasta ne aduce la o altă întrebare despre umanitatea lui Isus. Ar fi fost posibil pentru
Isus ca să păcătuiască? Biblia este foarte clară că Isus nu a păcătuit. Pavel a spus că Isus, „n-a
cunoscut păcat” (2 Corinteni 5:21). Ioan confirmă că, „în El nu este păcat” (1 Ioan 3:5). Nici
unul dintre duşmanii Lui nu l-a putut condamna pentru păcat (Ioan 8:46).
Dar ar fi putut El să păcătuiască? Evrei 4:15 ne spune că „noi n-avem un Mare Preot,
care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi,
dar fără păcat.” Dacă nu ar fi fost posibil pentru Isus să păcătuiască, a fost atunci tentaţia Lui
autentică?
Este mai potrivit să zici că în timp ce El ar fi putut păcătui, a fost sigur că El nu ar fi
făcut-o. El a făcut faţă la lupte şi tentaţii adevărate, dar a refuzat să cedeze ispitei şi să
păcătuiască.
Când El a fost ispitit de Diavol după 40 de zile şi nopţi de post (Luca 4:1-2), a fost
aceasta o ispitire reală sau numai un exerciţiu fără rost? Unii ar putea spune cu dificultate că
„rugăciunile şi rugăminţile Lui, cu lacrimi şi exclamaţii tari, la Cel care putea să-L salveze dela
moarte” nu erau rezultatul experienţei unei ispite puternice.
A fost un asemenea moment când El s-a rugat sub o asemenea constrângere imediat
înainte de arestarea Lui că, „a ajuns într-un chin ca de moarte, şi a început să se roage şi mai
fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge, cari cădeau pe pământ” (Luca
22:44). Isus i-a îndemnat pe discipolii Săi, „sculaţi-vă şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită”
(versul 46).
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Pentru ca Isus să înţeleagă din plin cum trebuie ca fiinţele omeneşti să aibă de a face cu
păcatul, „…a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte
legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos, şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru
păcatele norodului. Şi prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în
ajutorul celor ce sunt ispitiţi” (Evrei 2:17-18).
Cum ar fi putut El să fie exemplul nostru dacă El nu a fost om şi deci nu a fost ispitit
exact cum suntem şi noi? De aceea El a trebuit să fie ispitit în fiecare fel cum suntem şi noi. Şi
totuşi El a mers mai departe. Dacă o persoană cedează ispitei, el nu i-a simţit întreaga putere, dar
s-a dat bătut în timp ce mai avea totuşi de rezistat. Numai acela care triumfă împotriva unei
anumite ispite şi rămâne fără păcat cunoaşte întreaga putere a acelei ispite.

Legăturile de familie ale lui Isus
Când citim Evangheliile, găsim un
număr de legături de familie care ne ajută să
înţelegem mai bine anumite evenimente.
Găsim una dintre cele mai
importante legături în Luca 1:36, unde
acelaşi înger care o informează pe Maria că
va naşte un Fiu îi spune de asemenea, „iată
că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea, un
fiu la bătrâneţe…”
Aceasta aceeaşi
Elisabeta va da naştere unui fiu numit Ioan,
care va fi cunoscut în istorie ca Ioan
Botezătorul (versurile 57-60, 80).
Rudenia exactă dintre Maria şi
Elisabeta nu este descrisă exact, dar s-ar
părea că ele erau verişoare, ceea ce îi face pe
Isus şi pe Ioan veri. Amândoi erau conştienţi
de misiunea celuilalt, şi când Ioan l-a văzut
pe Isus venind la el să fie botezat, a
exclamat, „Iată Mielul lui Dumnezeu care
ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29).
În timp ce i-a fost dezvăluit divin lui
Ioan că vărul său Isus era Mesia proorocit
(versurile 30-34), faptul că Ioan a acceptat
fără ezitare adevărul acestei revelaţii stă
mărturie faptului că Isus trebuie să fi trăit o
viaţă fără păcat şi dreaptă.
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Unii dintre apostoli au fost veri
Deşi puţini dintre oameni sunt
conştienţi de acest fapt, doi dintre apostolii
lui Isus se pare că au fost de asemenea veri.
Noi descoperim aceasta când comparăm
listele celor patru femei care au observat
răstignirea lui Isus după cum este
înregistrată în Matei 27:56; Marcu 15:40 şi
Ioan 19:25.
Comparând aceste relatări
vedem că femeile au inclus pe:
-

Maria din Magdala sau Maria
Magdalena (menţionată de Matei,
Marcu şi Ioan);
Maria, mama lui Isus (menţionată
de Ioan);
O altă Marie, identificată de Ioan
ca „Maria nevasta lui Clopa” şi
de Marcu şi Matei ca „Maria,
mama lui Iacov cel mic şi Iose.”

Acest Iacov este de obicei identificat
cu Iacov cel mic, unul dintre cei 12 apostoli,
de asemenea numit „Iacov fiul lui Alfeus”
(Matei 10:3; Marcu 3:18; Luca 6:15).
„Clopa” şi „Alfeu” se pare că sunt variaţii
ale numelui aramaic „Chalphai,” care poate
fi transliterat în greceşte ca „Clopas” şi în
latină ca „Alpheus.”

Hegesipus, istoricul secolului 2
declară că Clopa a fost fratele lui Iosif, soţul
Mariei şi tatăl vitreg al lui Isus. Dacă este
adevărat, atunci acest apostol a fost un văr al
lui Isus. Salome, menţionată de Marcu, a
fost numită de asemenea „mama fiilor lui
Zebedei” de Matei şi „sora mamei Lui
(Isus)” de Ioan. Cu Salomea şi Maria fiind
surori, copiii lor, -- Isus, fiul Mariei, şi
discipolii Iacov şi Ioan, fii Salomei şi
Zebedei – erau veri primari.
Această relaţie aruncă lumină pe
incidentul din Matei 20:21, unde „ mama
fiilor lui Zebedei” a cerut ca fiii ei, Iacov şi
Ioan, să le fie date cele mai importante
poziţii în Împărăţia lui Hristos. Cererea
apare să fie foarte îndrăzneaţă – dar atunci
ne dăm seama că aceea care a făcut cererea a
fost mătuşa lui Isus, care a făcut cererea în
numele celor doi veri ai Lui.
Apropierea lor de Isus ca membri de
familie probabil i-a făcut să creadă că o
asemenea cerinţă nu ar fi văzută ca prea
îndrăzneaţă – şi tot odată explică răspunsul
lui Isus, plin de tact dar ferm.
Această relaţie de familie ne ajută de
asemenea să înţelegem dece Iacov şi Ioan,
împreună cu Petre, au fost cei trei discipoli
de care Isus se pare că ar fi fost cel mai
apropiat, cerându-le
să-l însoţească la
momente şi evenimente importante (Matei
17:1-9; 26:36-37; Marcu 5:37). Evident,
Isus a fost apropiat de aceşti doi veri în
particular, şi e vădit că s-a bucurat de
prezenţa lor. Nu este un efort mare de
imaginaţie din partea noastră să credem că ei
ar fi crescut împreună şi au fost prieteni din
copilărie.
Fraţii şi surorile lui Isus
Evangheliile ne arată de asemenea că
Isus a avut mulţi fraţi şi surori vitrege care
au fost născute lui Iosif şi Maria. În Matei
13:55-56 vedem că unii locuitori ai
Nazaretului au întrebat: „Oare nu este El fiul
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tâmplarului? Nu este Maria mama Lui? Şi
Iacov, Iosif, Simon şi Iuda, nu sunt ei fraţii
Lui? Şi surorile Lui, nu sunt toate printre
noi?”
Pasajul numeşte patru fraţi – Iacov,
Iosif, Simon şi Iuda (Jacob, Joseph, Simeon
şi Judah în ebraică) – şi menţionează surorile
Lui vitrege (la plural). Deci Isus a avut cel
puţin şase fraţi vitregi – patru fraţi şi două
surori.
În timpul vieţii lui Isus, fraţii lui
vitregi nu au crezut în El ca Mântuitor şi
Mesia (Ioan 7:5). Totuşi, după învierea Lui,
Iacov a devenit un credincios proeminent.
În Faptele Apostolilor1:14, Iacov, împreună
cu ceilalţi fraţi şi Maria mama Lui, este între
membri originali ai Bisericii, acelaşi grup
care a primit Duhul lui Dumnezeu în ziua de
Rusalii [Pentecost] (Faptele Apostolilor 2:14).
Iacov mai târziu a devenit
conducătorul congregaţiei din Ierusalem. El
a jucat un rol proeminent în conferinţa din
Faptele Apostolilor 15 (vezi versurile 1321). Pavel l-a vizitat pe Iacov mai târziu în
Ierusalem (Faptele Apostolilor 21:18). În
Gălăţeni 2:9 Pavel se referă la Iacov ca un
„stâlp” al Bisericii. Iacov de asemenea a
scris scrisoarea din Noul Testament care îi
poartă numele (Jacov 1:1). Un alt frate
menţionat mai sus, Iudas sau Iuda (Matei
13:55) a scris scrisoarea scurtă a lui Iuda
(Iuda 1).
Faptul că toate aceste rubedenii,
inclusiv fraţii vitregi care au crescut cu El
sub acelaşi acoperiş, L-au acceptat pe Isus
ca Mesia şi Mântuitor personal este de
asemenea o mărturie puternică a faptului că
El a trăit o viaţă exemplară şi fără de păcat.
Şi faptul că ei au devenit credincioşi după
învierea Lui, este o mărturie puternică
asuprea acelei învieri din mormânt.

A fost El cu adevărat Dumnezeu?
Noi am explicat că Isus a fost Dumnezeu aşa cum zice Biblia în mod explicit (Ioan 1:1).
Care este diferenţa, atunci, între cum a fost El Dumnezeu înainte de naşterea Lui omenească şi
când a fost creatură omenească?
Pavel s-a adresat exact acestei întrebări în Filipeni 2. Pavel ne spune ce a lăsat El în urmă
şi ce a luat asupra Lui Însuşi. „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un
lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi, făcându-se
asemenea oamenilor.” Versul 8 ne spune că „S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi
încă moarte de cruce.”
Luând forma omenească, Isus a renunţat la exersarea atributelor Lui pe care le avea când
a fost cu Tatăl. Aceasta nu înseamnă că El le-a pierdut dar ca să devină cu adevărat uman, a fost
necesar ca El să renunţe la abilitatea de a exercita aceste atribute pe contul Lui. Şi renunţând la
ele, El nu a mai avut aceste atribute, intrinsec, în timpul cât a fost om. Într-adevăr, cum a fost
citat mai sus, Isus a spus clar că El nu a avut puterea de a produce lucrări supranaturale pe contul
Lui, „Eu nu pot face nimic de la mine însumi” (Ioan 5:30). El a putut să exercite atributele
divinităţii numai în supunere la voinţa Tatălui.
Isus a efectuat multe lucrări minunate, dar El le-a spus discipolilor foarte emfatic că
„Cuvintele pe cari vi le spun Eu, nu le spun dela Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face
aceste lucrări ale Lui” (Ioan 14:10). Necontenit, Isus a declarat că lucrările pe care le făcea El,
erau ale Tatălui, şi nu ale Lui, şi a indicat spre lucrări ca dovadă că El a fost trimis de la Tatăl
(Ioan 10:32, 37-38).
În timp ce în secolele dinainte Isus a avut autoritatea să vorbească ca YHWH al Vechiului
Testament, acum El a vorbit şi a acţionat sub autoritatea lui Dumnezeu şi în completă dependenţă
de El. „Adevărat, adevărat vă spun, că Fiul nu poate face nimic dela Sine; El nu face decât ce
vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai” (Ioan 5:19).
Cel care a existat împreună cu Tatăl înainte de începutul Universului, acum ca fiinţă
umană, a explicat relaţia: „…că nu fac nimic dela Mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învăţat
Tatăl Meu” (Ioan 8:28).
Mântuirea lui Isus
Isus a pus întregul Său viitor în mâinile Tatălui. Cel cu existenţa independentă nu ar mai
avea viaţă acum decât prin Tatăl (Ioan 6:57). Dacă El urma să aibă din nou viaţă veşnică, El
trebuia să o obţină ca o fiinţă omenească, în acelaşi fel în care tu sau eu am obţine salvarea – prin
smerenie la Tatăl şi învierea dintre morţi.
Evrei 5:9 explică cum Isus a devenit „urzitorul unei mântuiri vecinice” suferind procesul
de salvare ca o fiinţă omenească – cu o singură excepţie. Isus nu a trebuit să se pocăiască de
păcate. Dar El a trebuit să rămână fără păcat. Şi „măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin
lucrurile pe cari le-a suferit” (versul 8).
El a fost întotdeauna ascultător. Totuşi supunerea şi caracterul Lui au fost încercate şi
întărite prin dificultăţi şi încercări. „Şi după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut pentru toţi cei
ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri vecinice (versul 9). El fusese deja perfect înainte de
naşterea Lui omenească. Acum a fost făcut perfect ca o fiinţă omenească. El este „dovedit că
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este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani
1:4). Dar El a fost deja Fiul lui Dumnezeu prin faptul a cine era (versul 3).
Devine foarte clar că „a trebuit să se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile…” (Evrei
2:17). Enormitatea sacrificiului făcut de Isus devine foarte dificilă pentru înţelegerea noastră
când ne dăm seama de poziţia în care s-a pus de bună voie El însuşi. Însăşi existenţa Lui era
pusă la risc. Dacă Isus ar fi păcătuit, atunci cine ar fi fost sacrificiul pentru El? Dacă El ar fi ales
să păcătuiască, numai odată, El ar fi suferit pedeapsa cu moartea – moartea pentru totdeauna.
Însăşi legea, pe care El însuşi a declarat-o ca Dumnezeu pe Muntele Sinai, ar fi pretins-o.
Ar fi putut Dumnezeu să moară?
Când vorbesc despre Dumnezeu, unor oameni nu le place să considere posibilitatea că
Dumnezeu ar fi putut muri. Cum ar putea Dumnezeu să înceteze de a exista? Ca o Fiinţă
spirituală, imortală şi infinită, El nu ar putea. Dar dacă de bună voie a acceptat să devină o fiinţă
omenească şi să aibă toate atributele naturii umane şi a existenţei fizice, atunci El ar putea să
moară. Şi într-adevăr El a murit – şi când a murit, El a fost mort în realitate. Dacă El nu a fost
mort cu adevărat, în acelaşi fel în care noi am fi morţi dacă cineva ne-ar ucide pe noi, atunci nu
ar fi putut să fie o substituţie adevărată – viaţa Lui pentru a noastră.
Nu ar fi fost decât o prefăcătorie, o iluzie. Nu numai că Isus a murit, dar El ar fi putut
muri de asemenea de moartea din care nu există înviere – moartea unui păcătos fără mântuire.
Salvarea Lui a fost prin Tatăl în care a avut încredere completă . Acea relaţie este una
care poate fi descrisă numai ca o încredere şi dependenţă totală, absolută şi deplină în Tatăl Lui
(Ioan 8:29). Isus s-a supus voinţei Tatălui (Ioan 6:38). El nu a cerut glorie ca fiinţă omenească
(Ioan 17:5). El s-a supus tot drumul până la moarte (Filipeni 2:8).
El Şi-a pus mântuirea pe aceeaşi bază cu a noastră. Noi avem un precursor, un exemplu,
un autor al mântuirii, un căpitan al salvării. El care ar fi atârnat veşnic în balanţă pentru câţiva
ani scurţi pe pământ (Filipeni 2:8-11).
A fost vreodată vreun dubiu în rezultat? Nu a fost nici unul – nu pentru că El nu ar fi
putut să nu reuşească, dar pentru că şi El şi Tatăl au ştiut fiecare ce ar fi făcut şi ce ar fi putut să
facă. Puterea lui Dumnezeu este cea mai mare putere care există şi credinţa lui Isus a fost
absolută. Este aceeaşi credinţă prin care suntem salvaţi noi (Galateni 2:20).
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A avut Isus părul lung?
Multă lume presupune că Isus a avut
părul lung. La urma urmei, acesta este
modul în care a fost văzut întotdeauna
înfăţişat în fiecare pictură, desen sau film.
Acesta este singurul Isus pe care l-au
văzut vreodată. Dar sunt aceste descrieri
exacte?
Fapt este că noi nu ştim cum a arătat
Isus, pentru că primele descrieri ale Lui nu
au fost făcute până cu sute de ani mai târziu.
Astfel, fiecare imagine a Lui pe care o
vedem este bazată pe nimic altceva decât pe
fantezia artistului.
În timp ce noi nu ştim cum a arătat
El, noi ştim că El nu a arătat ca descrierile
obişnuite ale Lui cu părul lung. La urma
urmei, acelaşi Isus a inspirat pe apostolul
Pavel să scrie în 1 Corinteni 11:14: „Nu vă
învaţă chiar şi firea că este ruşine pentru un
bărbat să poarte părul lung?”
În plus la această instrucţiune
privitor la părul lung la bărbaţi, Biblia
conţine de asemenea dovezi circumstanţiale
că Isus nu a avut părul lung.
Poate că cea mai sugestivă este că
Iuda când l-a trădat pe Isus, a trebuit să-l
identifice pe Isus cu un sărut. Acesta fusese
semnalul pre-aranjat pe care Iuda l-a dat
astfel ca gărzile să-l poată identifica pe Isus.
Dece a trebuit Iuda să facă aceasta? Pentru
că Isus arăta la fel ca orice bărbat obişnuit al
vremii sale, şi ei nu l-ar fi putut identifica
dacă Iuda nu l-ar fi trădat cu un sărut.
Acest incident ne arată că Isus apărea
ca un evreu obişnuit al vremii sale fără să fie
nimic despre El care să-L deosebească.
Proorocirea mesianică a lui Isaia 53:2 zice
despre El, „N-avea nici frumuseţe, nici
strălucire ca să ne atragă privirile, şi
înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne
placă.”
Evangheliile ne spun în cel puţin
două ocazii că Isus a dispărut în mulţime
când oamenii au încercat să-L omoare (Luca
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4:30; Ioan 8:59). El a izbutit să scape
nevătămat numai pentru că a fost un om
obişnuit al vremii Sale şi a putut să se
amestece cu oamenii din jurul Lui.
În 24 februarie, 2004, Associated
Press raportează într-un articol: „Isus nu a
avut păr lung” a zis antropologistul Joe Zias,
care a studiat sute de schelete găsite în
săpăturile arheologice din Ierusalem.
„Bărbaţii evrei, în antichitate, nu au avut
părul lung.” „Textele evreieşti ridiculizau
părul lung ca ceva grec sau roman,” a zis
Lawrence Schiffman al Universităţii New
York.” („Şcolarii lui Isus găsesc greşeală în
„Pasiunea” lui Gibson). Totuşi, nu a fost
chiar atât de tipic chiar şi între romani sau
greci, după cum atestă destule statui şi
monede din timpul acela.
„Împreună cu lucrări extensive din acea
perioadă, experţii indică de asemenea la o
frescă în Arcul lui Titus din Roma, ridicat
după ce Ierusalemul a fost cucerit în 70 A.D.
ca să sărbătorească victoria, şi care arată
bărbaţi evrei cu părul scurt fiind duşi în
captivitate”(ibid).
Isus nu a fost bărbatul delicat,
efeminat cu o înfăţişare cumva angelică,
cum este descris de obicei în picturi. El a
fost un tâmplar, un constructor, un om care a
cunoscut meseria de constructor. El a ştiut
cum să taie pomii şi să facă bârne de lemn,
să care bolovani să construiască pereţi, să
construiască clădiri din piatră şi lemn.
Evangheliile sunt foarte clare că El a
petrecut o mulţime de timp afară, în aer
liber. El s-a asociat cu pescari, tip de
caractere care nu ar respecta şi admira un
slăbănog. Totuşi Isus a avut 12 discipoli
care L-au urmat peste tot pe unde a umblat
El şi care în timp şi-au dat viaţa pentru El.
Ei l-au cunoscut ca un bărbat adevărat, nu ca
născocirile pe care le vedem în atâtea
picturi.

Capitolul 7

Misiunea greşit înţeleasă
a Mântuitorului
„A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1:11).

Isus a făcut minuni şi semne.

El a vindecat pe bolnavi, a înviat morţi, a calmat furtuni
ale naturii, a dat de mâncare la mulţimi şi a exercitat autoritate absolută asupra lumii spirituale –
şi totuşi nu a fost acceptat ca Mesia Israelului.
Unul ar putea crede că cu toate acele dovezi, El ar fi fost proclamat automatic Mesia. Ni
se spune clar că „A venit la ai Săi (poporul Său), şi ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1:11). După 3 ½
ani de serviciu numai 120 de adepţi erau acolo pentru miraculosul început al Bisericii Sale
(Faptele Apostolilor 1:15).
Una dintre profeţiile despre Mesia a prezis că El va fi „dispreţuit şi părăsit de oameni”
(Isaia 53:3). Marile lucrări pe care le-a făcut Isus care I-au adus popularitate în ţară nu au fost
suficiente ca să învingă dezaprobarea pe care El a suferit-o din partea autorităţilor religioase –
sau suficiente să asigure loialitatea inimilor nestatornice ale omului de rând.
Misiunea şi învăţămintele Lui au avut scopuri opuse cu cei care au ţinut poziţii înalte în
naţiune şi scopul Lui a fost de asemenea înţeles greşit de cei mai mulţi care L-au văzut şi auzit.
Ce au căutat Evreii?
Evreii erau familiarizaţi cu multe dintre profeţiile despre Mesia, alesul sau „Acela uns”
după cum însemna cuvântul în Ebraică. Ei erau convinşi că Mesia avea să fie un rege puternic şi
glorios care avea să-i elibereze de sub opresiunea romană şi în acelaşi timp să refacă din nou
împărăţia Evreiască mare şi independentă.
Magii care au venit de la răsărit căutându-L pe nou născutul Isus au întrebat la Ierusalem,
„Unde este împăratul nou născut al Iudeilor?” (Matei 2:1-2).
Regele Irod, care guverna Iudea sub romani, a înţeles clar că Mesia aşteptat de evrei urma
să fie un alt rege şi astfel un rival al lui. El i-a întrebat atunci pe preoţii cei mai de seamă şi pe
cărturari, „unde trebuia să se nască Hristosul” astfel ca să poată elimina ameninţarea faţă de
puterea lui (Matei 2:3-16).
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În limba greacă, în care a fost scris Noul Testament, Christos (Hristos în limba română)
are acelaşi înţeles ca şi cuvântul Ebraic Mashiach (Mesia în româneşte) – „cel uns,” semnificând
unul care a fost ales special de Dumnezeu. Irod şi conducătorii evrei au considerat titlul
„Hristos” sinonim cu cel de „Rege al Evreilor” în acord cu aşteptările generale ale vremii
(compară versul 2 şi 4).
Aşteptările că Hristos ar fi un rege se potriveau cu înţelegerea lor că El ar fi de asemenea
un descendent al lui David, cel mai vestit dintre toţi regii Israelului şi cel cu care toţi ceilalţi regi
erau măsuraţi. Vedem aceasta ilustrată în Matei 22:42, când Isus i-a întrebat pe Farisei, „Ce
credeţi voi despre Hristos? Al cui fiu este?” Răspunsul lor a fost, „Al lui David” (Matei 22:42).
Isus a fost adresat „Fiu al lui David” de doi oameni orbi (Matei 9:27), de femeia din Canaan
(Matei 15:22) şi de orbul din Jericho (Matei 20:30). Când Isus a vindecat un om posedat de
diavol care era şi orb şi mut, „Toate noroadele mirate ziceau: „Nu cumva este acesta Fiul lui
David?” (Matei 12:22-23). La intrarea Sa în Ierusalem El a fost salutat cu strigăte de „Osana
Fiul lui David!” (Matei 21:9).
Numărul şi scopul minunilor făcute de Isus – minuni ne egalate în istoria Israelului nici
chiar de cei mai mari prooroci – au condus oamenii la concluzia că El trebuia să fie proorocitul
Mesia. „Mulţi din norod au crezut în El, şi ziceau: „Când va veni Hristosul, va face mai multe
semne decât a făcut Omul acesta?” (Ioan 7:31).

Ce înseamnă „Mesia” şi „Isus Hristos?”
Termenul Hristos este un derivativ
românesc dela cuvântul grecesc christos care
înseamnă „uns, sfinţit, miruit.” Cuvântul
Ebraic echivalent în Noul Testament este
mashiach. Acest termen este tradus în
Biblie Noul Testament ca Mesia (Ioan 1:41;
4:25), un cuvânt care a venit în limba
modernă, incluzând multe versiuni ale
Bibliei, ca „Mesia.” Amândouă, Hristos şi
Mesia însemnând „sfinţitul” sau „cel sfinţit,
uns, miruit.”
Care a fost semnificaţia miruitului?
The Oxford Companion to the Bible
[Companionul Oxford al Bibliei] declară:
„În Biblia Ebraică, termenul este cel mai des
folosit pentru regi, a căror confirmare era
marcată în special cu miruit (sau uns) cu ulei
(Judecători 9:8-15; 2 Samuel 5:3; 1 Regi
1:39; Psalmi 89:20…), şi cărora le era dat
titlul „sfinţitul Domnului” (1 Samuel 2:10;
12:3; 2 Samuel 23:1; Psalmi 2:2; 20:6;
132:17; Lamentaţii 4:20)” (Bruce Metger
and Michael Coogan, editori, 1993,
„Messiah” [Mesia], p. 513).
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Unsul (miruitul), această sursă ne
spune, „a fost foarte mult practicată în
antichitate în Orientul Apropiat; scrisorile
din Amarna [pe tablete de lut găsite în
Egiptul Central] sugerează că unsul a fost un
ritual al regalităţii în Siria-Palestina în
secolul 14 B.C. (şi…[o istorie din timpul
Judecătorilor] presupune familiaritatea sa
(Judecători 9:8, 15)” („Miruitul,” p. 30).
Totuşi, după cum indică aceasta şi
alte surse, nu au fost numai regii care au fost
miruiţi în Scriptură.
Marii preoţi ai
Israelului au fost unşi (Exodul 29:7;
Leviticul 4:3, 5, 16), cum au fost şi unii
dintre profeţi (1 Regi 19:16).
În practica biblică, ungerea (miruitul)
era un act de consacrare –desemnând pe
cineva la o parte pentru lucrul sfânt al lui
Dumnezeu. Era simbolic al vărsării Duhului
lui Dumnezeu peste cineva (compară Isaia
61:1; Romani 5:5) – reprezentând
intervenţia şi puterea lui Dumnezeu, în
cazurile menţionate, să execute obligaţiile
oficiului pentru care fusese cineva consacrat.

Isus Însuşi a fost „uns… cu Duhul Sfânt şi
cu putere” (Faptele Apostolilor 10:38).
Evreii din timpul lui Isus anticipau
nerăbdători o figură proorocită specific în
câteva Scripturi ca Mesia sau Cel Uns, un
Rege mare din linia lui David care, prin
puterea de la Dumnezeu, ar fi restaurat
Israelul şi ar fi guvernat lumea. Isus din
Nazaret a fost Cel Uns – şi El încă va
împlini profeţiile acestea.
Dar ce este acest nume „Isus”? Cum
a primit El acest nume, şi ce înseamnă?
În Matei 1 aflăm că Maria a fost
găsită gravidă în timpul logodnei ei cu Iosif.
Iosif se gândea cum era cel mai bine să
rezolve situaţia aceasta dificilă.
„Dar pe când se gândea el la aceste
lucruri, i s-a arătat în vis un înger al
Domnului, şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David,

nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta,
căci ce s-a zămislit în ea, este dela Duhul
Sfânt. Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune
numele Isus, pentru că El va mântui pe
poporul Lui de păcatele sale” (Matei 1:2021).
Cuvântul grecesc „Isus” este o
traducere a numelui Ebraic Yehoshua sau
Yeshua. Acest nume înseamnă Dumnezeu
este salvarea. Astfel mesagiul îngerului
pentru Iosif a fost „Tu îi vei pune numele
„Dumnezeu este salvarea,” pentru că El va
mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”
Acel nume ne spune scopul lui Isus în Planul
lui Dumnezeu – că este prin El că
Dumnezeu duce la bun sfârşit planul Său de
a salva omenirea de la moarte, dându-ne
viaţă veşnică în familia Lui.

A sosit timpul pentru Împărăţie să fie restaurată?
Când oamenii au dorit apariţia „Fiului lui David” ei sperau pentru Cel proorocit care ar fi
restaurat împărăţia Israelului sub dinastia Davidică.
La un moment dat când Isus a dat de mâncare miraculos la 5000 de oameni, ei au fost
convinşi că El „este proorocul cel aşteptat în lume” (Ioan 6:14). Aceasta este o aluzie la profeţia
lui Moise de „un Prooroc ca mine” din Deuteronom 18:15-19. Discipolii lui Isus l-au identificat
pe Isus ca pe acelaşi Prooroc, „Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în Lege, şi
proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul Lui Iosif” (Ioan 1:45).
Ce rege mai bun poţi avea decât unul care îţi poate da de mâncare miraculos. Această
minune a provocat un val de suport ca să-L facă rege chiar acolo, în momentul acela. Dar „Isus
fiindcă ştia că au de gând să vină să-L facă împărat, S-a dus iarăşi la munte, numai El
singur.”(Ioan 6:14-15). El a dispărut. Ca să devină un rege omenesc peste un Israel puternic nu
a fost parte din misiunea lui Isus la acel moment.
Chiar şi după moarte şi înviere, discipolii Lui erau încă orientaţi spre ideea că El avea să
restaureze Împărăţia Davidică pentru Israel, atunci şi acolo. „Doamne, în vremea aceasta ai de
gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?” (Faptele Apostolilor 1:6). Ei nu înţeleseseră încă
toate piesele enigmei profetice pe care El le-o dezvăluia.
Înţelegând proorocirile mesianice
Aceste neînţelegeri erau bazate în parte pe lipsa de înţelegere a momentului împlinirii
profeţiilor din propriile lor Scripturi. La o examinare mai îndeaproape, Isus a vorbit şi a acţionat
într-un mod care a dezvăluit adevărata Lui misiune la prima Lui venire – ca în Profeţia din
Biblie.
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Mesia a fost profesat să vină la Poporul Său. Noi am văzut deja că multe din profeţii au
fost împlinite când El a venit pe pământ reîncarnat. El a fost un servitor, a suferit în timpul vieţii
Sale şi de bunăvoie şi a oferit viaţa Lui ca sacrificiu. Dar au fost multe profeţii care nu au fost
împlinite -- cel puţin nu atunci.
Spre exemplu a fost marea profeţie a lui Isaia, care ne spune că: „Se va întâmpla în
scurgerea vremurilor că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va
înălţa deasupra dealurilor, şi toate neamurile se vor îngrădi spre el” (Isaia 2:2).
În Profeţia Biblică, munţi şi dealuri sunt folosite ca să reprezinte guverne şi naţiuni.
Această profeţie prezice un timp când viitoarea Împărăţie a lui Mesia va fi stabilită şi va domni
peste toate guvernele şi naţiunile pământene. Înţelegerea profetică a acestei Împărăţii a fost în
inima mesajului lui Isus Hristos la fel ca şi la ultimul rol pentru Mesia.
Când Isus a anunţat că Împărăţia lui Dumnezeu este la îndemână (Marcu 1:15), El a
vorbit simplu de viitoarea Împărăţie a lui Dumnezeu care urma să vină pe pământ – şi El a fost
calea în acea Împărăţie. De multe ori, când Scripturile zic că „ei au crezut în El” -- ei crezuseră
că El era Mesia şi că venise să creeze o Împărăţie a Israelului în acea epocă.
Dece nu a fost Isus mai direct?
Prin întregul Său serviciu Isus a corectat concepţiile greşite ale oamenilor despre
aşteptatul Mesia, îndreptând atenţia la adevăratul înţeles al Scripturilor pe care se bazau dar le
interpretau eronat. Evreii timpului Său au înţeles Vechiul Testament atât de eronat încât nu Lau putut recunoaşte chiar pe Mesia pe care ei îl aşteptau să apară dela un moment la altul.
Interesant este, că Isus nu a umblat anunţând că El este Mesia. El a interzis demonilor pe
care i-a dat afară de a mărturisi că El era Hristos (Luca 4:41). Şi când Petre – în răspuns la
întrebarea directă a lui Isus „Cine zic ei că sunt Eu? – a răspuns că era Mesia, Isus a poruncit
discipolilor să nu spună nimănui că el era Hristos (Matei 16:15-16, 20).
El a răspuns la întrebarea lui Ioan Botezătorul („Tu eşti Acela care are să vină sau să
aşteptăm pe altul?”) prin a-l îndrepta spre dovezile afirmaţiilor Lui mesianice – învăţăturile Sale
şi lucrările sale (Matei 11:2-6).
Dar au fost câteva ocazii unde El şi-a afirmat foarte clar identitatea Sa mesianică. Spre
exemplu El a dezvăluit cine a fost El femeii Samaritene la fântână. „Ştiu, I-a zis femeia, că are să
vină Mesia, (căruia i se zice Hristos) – la care a răspuns Isus, „Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt
Acela” (Ioan 4:25-26). Chiar la începutul serviciului Său, El a acceptat mărturisirea primilor
discipoli când ei L-au recunoscut a fi Mesia (Ioan 1:41:50).
Isus a acceptat titlul de „Mesia” şi de „Fiu al Domnului,” dar public El a evitat asemenea
denumiri. Pentru că ceea ce ar fi înţeles El prin aceste titluri şi modul în care Evreii le-ar fi
înţeles erau două lucruri complet diferite. Isus nu ar fi putut să tăgăduiască cine era şi nici ce
intenţiona El să facă, dar El avut grijă să le explice natura Împărăţiei viitoare şi să risipească
neînţelegerile privitoare la misiunea Lui.
Isus a înţeles ce căutau oamenii în Mesia. Este posibil că în parte pentru acel motiv, El
s-a abţinut de a pretinde titlul pentru El şi a descurajat pe alţii de al folosi. Pentru a împlini
misiunea primei Lui veniri, El nu a dorit să stârnească o rebeliune populară a Evreilor
nerăbdători să stabilească împărăţia lor proprie independentă împotriva Romei dispreţuite la acea
vreme.
Mai mult, dacă Isus s-ar fi proclamat El Însuşi ca Mesia, ar fi provocat o confruntare
imediată între El însuşi şi autorităţile evreieşti şi romane, deci aducând execuţia lui prematură.
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Totuşi când a sosit timpul, Isus a afirmat ambelor, autorităţilor romane şi celor evreieşti, că
acesta a fost cine a fost El
Isus Regele
La judecata lui Isus Marele Preot L-a întrebat, „Eşti Tu, Hristosul, Fiul Celui
binecuvântat?” „Da, sunt” i-a răspuns Isus. „Şi veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta
puterii şi venind pe norii cerului” (Marcu 14:61-62). Marele preot imediat l-a acuzat de
blasfemie meritând moartea (versul 64).
Da, Isus a fost într-adevăr Mesia, trimis de Dumnezeu şi născut să fie împărat. El a făcut
clar acest fapt când a stat în faţa lui Pilat. Dar, Isus a predicat Împărăţia lui Dumnezeu şi nu
împărăţia Israelului.
Evreii l-au acuzat în faţa lui Pilat, pretinzând să fie, „Hristosul, Împăratul” care l-ar fi
făcut o ameninţare directă la autoritatea Romanilor (Luca 23:2).
Pilat, îngrijorat de această afirmaţie (ne dovedită), L-a întrebat pe Isus despre această
acuzaţie. Isus a răspuns zicând, „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta…Dacă ar fi Împărăţia
mea, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu
este de aici” (Ioan 18:36). Pilat L-a forţat mai departe, întrebând dacă El era într-adevăr un
Împărat. Isus i-a răspuns: „Da, sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în
lume, …” (versul 37).
Dar, Pilat a avut impresia că împărăţia lui Cezar nu a fost ameninţată de Isus. Totuşi,
până la urmă, Evreii l-au convins pe Pilat ca să-L execute pe motivul că El a pretins să fie
Împărat (Ioan 19:12). Pilat chiar a avut titlul „Împăratul Iudeilor” pus deasupra capului lui Isus
pe când era răstignit (versurile 19-22).
După ce a poruncit ca Isus să fie biciuit, Pilat L-a adus înapoi la norod şi a anunţat „Iată
pe Împăratul vostru!” în aparenţă crezând că biciuirea teribilă pe care I-o administrase lui Isus
i-ar fi satisfăcut, „Dar ei au strigat: „Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!” Pilat le-a zis: „Să răstignesc pe
Împăratul vostru?” Preoţii cei mai de seamă au răspuns: „Noi nu avem al împărat decât pe
Cezarul!” (Ioan 19:14-15).
Ei nu au recunoscut pe propriul lor Împărat.
Viitoarea Împărăţie
Isus i-a spus limpede lui Pilat că Împărăţia Sa nu a fost nici acolo, nici atunci. Nu ar fi
una dintre împărăţiile lumii prezente – a acestei epoci omeneşti. Dar va fi o epocă viitoare ce va
veni, în care Împărăţia Lui va fi stabilită pe pământ să guverneze toate naţiunile.
Multe profeţii despre rolul de Mesia al lui Isus au fost într-adevăr împlinite de El în
timpul celor 3 ½ ani de serviciu. Dar împlinirea mult mai multora – acelea despre stabilirea
Împărăţiei lui Dumnezeu peste întregul pământ – încă urmează să fie împlinite de Isus.
Când Isus a început să vorbească despre Împărăţia lui Dumnezeu, oamenii nu au înţeles prea
bine. În gândirea celor mai mulţi evrei ai secolului întâi, nu a fost nici o distincţie între
proorocirile venirii întâii sau a doua a lui Mesia.
Pentru oamenii din zilele Lui, profeţiile lui Mesia şi ale Împărăţiei Mesianice erau ca
privind la stele. Toate apar ca o boltă deasupra noastră, toate cam la aceeaşi distanţă. Dar în
realitate sunt distanţe enorme între stele. Cu ochiul gol, noi nu putem spune care sunt mai

Jesus Christ The Real Story.doc

- 60 -

aproape şi care sunt mai depărtate. Profeţiile mesianice au apărut tot aşa pentru evrei. Cei mai
mulţi s-au aşteptat ca toate să fie împlinite într-o singură venire a lui Mesia.
A Doua Venire a lui Isus
Deşi cei mai mulţi oameni nu au observat prima venire a lui Isus , nimeni nu o va scăpa
pe cea de a doua. Isus a zis că toţi oamenii pe pământ „vor vedea pe Fiul omului venind pe norii
cerului cu putere şi multă slavă” (Matei 24:30).
Dar când vine El a doua oară, va fi El acceptat atunci? Ce se vor aştepta oamenii? Vor
crede evreii că El a venit numai pentru ei? Vor crede creştinii că ei vor fi luaţi de pe pământ?
Va crede lumea că El este un invadator de pe undeva?
Isus a dat o viziune apostolului Ioan, înregistrată pentru noi în cartea Apocalipsa. În ea
Isus completează profeţiile pe care El ni le-a dat în timpul serviciului Lui pământesc. Este foarte
interesant de notat că El nu va fi acceptat de lume a doua oară, la fel cum El nu a fost acceptat la
prima venire. Când El va veni a doua oară, nu va veni ca unul anunţând Împărăţia lui
Dumnezeu, ci va veni ca Conducător că stabilească Împărăţia lui Dumnezeu!
Nu-ţi face nici o iluzie – naţiunile Îl vor respinge din nou. El vorbeşte despre timpul
reîntoarcerii Lui ca fiind „ziua cea mare a mâniei Lui,” când naţiunile sunt mânioase pentru
intervenţia lui Dumnezeu (Apocalipsa 6:16-17; 11:17-18). Conducătorii întregii omeniri se vor
aduna „pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic” (Apocalipsa 16:14).
La venirea a doua, Isus este descris ca Unul care „judecă şi Se luptă” (Apocalipsa 19:11).
El va „lovi Neamurile” cu o sabie şi va călca cu picioarele „teascul mâniei aprinse a
atotputernicului Dumnezeu” (versul 15):
Asemenea pasaje arată clar că lumea nu-L va primi cu braţele deschise când se va
reîntoarce. Aceasta este aspectul celălalt al lui Isus care nu este elaborat prea mult astăzi. Când
El se reîntoarce, El va avea o recepţie ostilă din partea lumii – la fel cum a fost primit prima oară.
Aceasta ne conduce la a pune întrebarea, îl cunoaştem noi într-adevăr pe adevăratul Isus?
Ştim noi cu adevărat ce face El acum? Ne pregătim noi cu adevărat să fim acceptaţi şi răsplătiţi
de El când Îşi stabileşte El Împărăţia? Şi despre ce este vorba în acea Împărăţie? Ne vom adresa
acestor întrebări hotărâtoare în capitolul următor.
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Capitolul 8

Care a fost Evanghelia lui Isus?
„Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu…fiind că pentru aceasta am fost
trimis” (Luca 4:43)

„După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea, şi propovăduia Evanghelia lui
Dumnezeu. El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă,
şi credeţi în Evanghelie” (Marcu 1:14-15).
Isus a început serviciul lui cu aceste cuvinte anunţând Împărăţia lui Dumnezeu. Timpul
pe care L-a avut în minte ca „împlinire” a fost probabil o referinţă la profeţia lui Daniel 9:24-25,
unde Mesia avea să vină 483 de ani dela darea decretului de reconstrucţie al Ierusalemului. Anul
27 A.D. a fost când cei 483 de ani menţionaţi în profeţie s-ar fi terminat (vezi „Proorocit: Anul
exact când Mesia ar apărea,” pagina 21). Anul 27 este semnificativ pentru că în acest an a
început Isus serviciul Său. El a început să propovăduiască mesajul Împărăţiei lui Dumnezeu în
Galilea.
După cum am văzut în ultimul capitol, populaţia şi chiar înşişi discipolii lui Hristos au
avut multe idei greşite despre Mesia şi misiunea Lui. Oamenii încă îl înţeleg greşit astăzi, dar
într-un mod complet diferit. Mulţi nu reuşesc să înţeleagă că Împărăţia viitoare, guvernatoare a
lumii, proorocită în atâtea locuri în Vechiul Testament a fost în centrul mesajului şi a învăţăturii
lui Isus.
O Împărăţie reală pe pământ
Cei mai mulţi oameni nu înţeleg că Împărăţia lui Dumnezeu este o împărăţie reală,
literală, un guvern de conducere dualistă divină şi regală peste oamenii reali de pe pământ.
Aceasta nu este numai o guvernare simbolică sau spirituală, un sentiment care ar exista numai în
inimile oamenilor. După cum vom vedea, este cu mult mai mult. Pur şi simplu Isus a continuat
proorocirile despre această Împărăţie care începuse să fie dezvăluită în Vechiul Testament.
O profeţie despre această Împărăţie ce avea să vină, este descrisă grafic în Daniel 2. În
această profeţie, Împăratului Babilonian, Nabucodonosor, i-a fost arătată o imagine care
reprezintă regatele sau împărăţiile majore care urmau să domine Orientul Mijlociu. Imaginea
reprezintă mai întâi imperiul Babilonului, şi după aceea trei imperii succesive care ar guverna
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până când Imperiul lui Dumnezeu avea să fie „instalat.” Această Împărăţie a lui Dumnezeu avea
să pună capăt guvernării împărăţiilor precedente.
Notează descrierea acestei Împărăţii finale, Împărăţia lui Dumnezeu, în versul 44: „Dar în
vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită
niciodată, şi care nu va trece supt stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate
acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui vecinic.”
Imaginea pe care o văzuse Nabucodonosor a reprezentat imperii succesive existând din
timpul lui Daniel şi până la timpul când Împărăţia lui Dumnezeu va fi stabilită, când ei vor fi
distruşi de Împărăţia lui Dumnezeu. Împărăţia lui Dumnezeu „nu va fi nimicită niciodată” şi „va
dăinui vecinic.”
După cum acestea sunt împărăţii reale, fiecare cu un conducător, guvern, legi, supuşi şi
teritorii, tot aşa este şi Împărăţia lui Dumnezeu. Cârmuitorul ei va fi Isus Hristos (Apocalipsa
11:15). Guvernul şi legile vor fi guvernul şi legile lui Dumnezeu (Isaia 2:2-4). Supuşii şi
teritoriile vor fi toate naţiunile pământului (Daniel 7:14). Împărăţia lui Dumnezeu va guverna
peste întregul pământ!
Hai să luăm notă de câteva profeţii mai bine cunoscute care descriu aceeaşi Împărăţie de
care a vorbit Isus.
Faimoasa profeţie din Isaia 9:6-7 descrie guvernarea Lui: „Căci un Copil ni s-a născut.
Un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „ Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare
[Atotputernic], Părintele Veciniciilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia Lui să crească, şi o
pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va
sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci.” Aceasta este împărăţia lumii de
care a vorbit Isus şi care încă urmează să vină!
Profeţia din Isaia 2 (citată în parte în ultimul capitol) va fi împlinită la timpul venirii lui
Isus. Notează versurile 3-4: „Popoarele se for duce cu grămada la el, şi vor zice: ”Veniţi, să ne
suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să
umblăm pe cărările Lui,” Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalem cuvântul Domnului. El va
fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare, aşa încât din săbiile lor
îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia
împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa războiul.”
Împărăţia lui Dumnezeu va desfiinţa războiul
Când Isus a vorbit atât de des despre Împărăţia lui Dumnezeu, El a continuat numai
mesagiul profeţilor Vechiului Testament. Isus s-a referit adesea şi fără-ndoială la reîntoarcerea
lui pe pământ ca să stabilească Împărăţia pe care aceşti prooroci au prezis-o. În profeţia Sa cea
mai lungă, dată ca răspuns la întrebarea discipolilor Săi, „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste
lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?” (Matei 24:3). El a
descris sfârşitul epocii guvernelor conduse de oameni şi al sosirii domniei Lui divine pe pământ.
El a răspuns specific la întrebarea discipolilor în versul 30: „Atunci se va arăta în cer
semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului
venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.”
De opt ori numai în acest capitol, El vorbeşte despre venirea Sa pe pământ într-un mod
complet diferit de cum a sosit prima dată. Prima dată a proclamat veştile bine are Împărăţiei lui
Dumnezeu. A doua oară El va veni ca Împărat conducător a tot puternic ca să stabilească
Împărăţia Sa peste întregul pământ.
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„Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de
domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de
alţii cum desparte păstorul oile de capre: şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.
Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: ” Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu, de
moşteniţi Împărăţia Tatălui meu, care va fost pregătită dela întemeierea lumii.” (Matei 25:31349).
Despre ce împărăţie se referă El? Împărăţia lui Dumnezeu despre care a propovăduit El
atât de des! Această Împărăţie a fost plănuită şi preparată dela „întemeierea lumii.” Isus, „Fiul
Omului,” fi Împăratul acestei Împărăţii. Aceasta este ceea ce a venit Isus să anunţe – acesta a
fost miezul mesagiului Său!

Salvarea Înseamnă Intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu
În mod tipic, misiunea lui Isus pe
pământ este caracterizată cam aşa: „Isus a
venit ca să moară pentru noi aşa ca noi să
putem să avem salvarea.” Dar ca să limitezi
scopul lui Hristos la aceasta este incomplet.
Salvarea este rareori explicată aşa
cum a explicat-o Isus. Isus a exprimat ideea
salvării şi a vieţii eterne în termeni de
intrare în Împărăţia lui Dumnezeu.
Isus a învăţat, „dacă nu vă veţi întoarce la
Dumnezeu şi nu vă faceţi ca nişte copilaşi,
cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia
cerurilor” (Matei 18:3).
Observă învăţătura lui Isus în
capitolul 19 al Evangheliei lui Matei.
Tânărul om bogat a venit la Isus şi a
întrebat, „Ce bine să fac, ca să am viaţă
vecinică?” (versul 16). Isus i-a răspuns,
„…dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte
poruncile” (versul 17). El a continuat să le
explice discipolilor că „greu va intra un
bogat în Împărăţia cerurilor” (versul 23) şi
„este mai uşor să treacă o cămilă prin
urechea acului, decât să intre un bogat în
Împărăţia lui Dumnezeu” (versul 24).
Ucenicii Lui auzind comentariile lui Isus,
„au rămas uimiţi de tot, şi au zis: „Cine
poate atunci să fie mântuit?” (versul 25).
Isus a propovăduit clar, şi ucenicii
Lui au înţeles fără dubii, că viaţa veşnică,
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fiind mântuit şi intrând în Împărăţia lui
Dumnezeu sunt toate sinonime!
În acelaşi pasaj (versurile 27-29),
când Petru a spus că ei au lăsat totul ca să-L
urmeze pe Isus şi a întrebat cum va fi
răsplătită aceasta, Isus a răspuns,
„…Adevărat vă spun că, atunci când va sta
Fiul omului pe scaunul de Domnie al măririi
Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, cari
M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe
douăsprezece scaune de domnie, şi veţi
judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui
Israel…şi veţi moşteni viaţa vecinică.”
Apostolul Pavel elaborează pe
învăţăturile lui Hristos despre intrarea în
Împărăţia lui Dumnezeu. „Ce spun eu,
fraţilor, este că nu poate carnea şi sângele să
moştenească Împărăţia lui Dumnezeu” (1
Corinteni 15:50). „Iată că vă spun o taină:
nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi
schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din
ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va
suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi
noi vom fi schimbaţi.” (versurile 50-52).
„Cea din urmă trâmbiţă” va suna
când Isus Hristos se întoarce ca să
domnească peste Împărăţia Sa. Însuşi Isus a
inspirat această profeţie în Apocalipsa
11:15: „Îngerul al şaptelea a sunat din
trâmbiţă.
Şi în cer s-au auzit glasuri
puternice care ziceau: „Împărăţia lumii a

trecut în mâinile Domnului nostru şi ale
Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii
vecilor.”
Cât este de important ca să credem în
Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu? Isus a
spus în Marcu 1:15 că tu trebuie să crezi în
Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu dacă
vrei să fii salvat!
Mântuirea pe care a predicat-o Isus
trebuie înţeleasă în termenii intrării în
Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta ne zice
clar ce este salvarea sau viaţa eternă şi că ea
include un stil de cârmuire în Împărăţia lui
Dumnezeu, care va înlocui toate celelalte
împărăţii omeneşti şi va fi împărăţia
cârmuitoare pe acest pământ (Matei 20:2528; Apocalipsa 20:4, 6).
Fiecare scop şi învăţământ al lui Isus a fost
preocupat cu stabilirea viitoare a Împărăţiei
lui Dumnezeu.
Isus a început serviciul lui cu o
declaraţie simplă, „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia

cerurilor este aproape” (Matei 4:17). El a
oferit urmaşilor Săi un loc în acea Împărăţie.
Petre, Andrei, Iacov, Ioan şi restul
primilor discipoli ai lui Isus au văzut
deciziile pe care le făcuseră de a lăsa totul în
spate în lumina oportunităţii de a fi la locul
cel mai potrivit în Împărăţia lui Dumnezeu.
Ei au ştiut că Împărăţia lui Dumnezeu era o
împărăţie literală, ce nu au ştiut a fost când
avea să se stabilească această Împărăţie. Ei
au ştiut că au trebuit să facă o hotărâre de o
viaţă atunci şi acolo.
Acelaşi
mesagiu
încă
este
propovăduit, şi oportunitatea este încă acolo
pentru aceia care pot cuprinde viziunea a
ceea ce a înţeles Isus.
Ca să-L cunoşti pe Isus cel real
trebuie să înţelegi clar Împărăţia lui
Dumnezeu. Ca să fii cu El, trebuie să crezi
mesagiul pe care l-a predicat El. ( Ca să afli
mai mult despre această Împărăţie, cere sau
coboară broşura noastră gratuită Evanghelia
Împărăţiei).

Alte Nume pentru Împărăţie
Deşi este numită cel mai des
„Împărăţia lui Dumnezeu,” ocazional sunt
folosite alte termene ca să descrie Împărăţia.
Trei dintre autorii Evangheliilor – Marcu,
Luca şi Ioan – folosesc termenul de
„Împărăţia lui Dumnezeu” ca să se refere la
Împărăţie pe nume.
„Împărăţia cerurilor” este un termen
folosit exclusiv de Matei, cu 32 de referinţe
în istoria vieţii lui Isus Hristos. Dar, el
foloseşte termenii de „împărăţia lui
Dumnezeu” şi
„împărăţia cerurilor”
alternativ. În Matei 19:23-24, el foloseşte
termenii în versuri consecutive, implicând
clar că ele sunt sinonime. Adesea el o
cheamă simplu „împărăţia.”
Dece a chemat-o Matei „Împărăţia
cerurilor”? Pentrucă el a scris la început
pentru o audienţă evreiască. În conformitate
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cu
Enciclopedia Evreiască articolul
„împărăţia
lui
Dumnezeu,”
Malkut
Shamayim, însemnând „Împărăţia cerurilor,”
este felul în care evreii din zilele acelea se
refereau la Împărăţia lui Dumnezeu. Ei l-au
înţeles în două feluri. Unul a fost Împărăţia
literală proorocită de Daniel 2, unde această
Împărăţie este reprezentată de o piatră „din
ceruri” care cade şi zdrobeşte împărăţiile
acestei lumi şi după aceea creşte până ce
acoperă întreg pământul. Şi întra-adevăr
cerul este locul de unde Isus va veni să
stabilească Împărăţia pe pământ. Pe scurt,
este Împărăţia cerurilor pentru că este
Împărăţia din ceruri (nu pentru că, aşa cum
unii susţin acum, ar fi o împărăţie în ceruri).
Un alt aspect al înţelegerii Evreieşti
al Împărăţiei lui Dumnezeu în timpul lui
Hristos a fost privitor la „domnia sau

suzeranitatea lui Dumnezeu în contrast cu
împărăţiile puterilor lumeşti” (ibid.). Cu alte
cuvinte, când un om se dedică în supunere
totală legilor lui Dumnezeu şi modului Lui
dezvăluit de viaţă, el se supune autorităţii
„Împărăţiei lui Dumnezeu” sau a „Împărăţiei
cerurilor” în contrast cu toate celelalte
autorităţi omeneşti sau lumeşti. Uneori şi în
anumite contexte Isus a apărut că a folosit
termenul cu acest înţeles.
Alt factor, cum este indicat în unele
comentarii, este că, din cauza aversiunii pe
care o aveau Evreii de a pronunţa sau folosi
numele lui Dumnezeu, Matei a substituit
„împărăţia cerurilor” pentru „împărăţia lui
Dumnezeu.” Aceasta este evident când
comparăm asemenea pasaje ca Matei 4:17
cu Marcu 1:15 şi Matei 5:3 cu Luca 6:20,
unde Matei foloseşte expresia „împărăţia
cerurilor” iar Marcu şi Luca folosesc
„împărăţia lui Dumnezeu” citându-L pe Isus
privitor la aceleaşi evenimente. Trebuie să
ne dăm seama, totuşi, că Evreii uneori au
folosit termenul „împărăţia lui Dumnezeu”
sau „împărăţia Domnului” şi nu numai

„împărăţia cerurilor.” Evident, Isus a folosit
termenii unul în locul altuia.
Apostolul Pavel, de obicei foloseşte
termenul „împărăţia lui Dumnezeu” în
scrisorile sale. Dar, recunoscând rolul lui
Isus Hristos de Cârmuitor al acelei Împărăţii
şi al modului în care noi intrăm în acea
Împărăţie, el o numeşte de asemenea
„împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu”
(Efeseni 5:5). De asemenea el exprimă
relaţia adâncă plină de afecţiune dintre
Dumnezeu Tatăl şi Isus Hristos chemând-o
„împărăţia Fiului dragostei Lui” (Coloseni
1:13).
Apostolul Pavel, de asemenea
recunoscând centralismul rolului lui Hristos
în Împărăţie, se referă la ea ca „Împărăţia
vecinică a Domnului şi Mântuitorului nostru
Isus Hristos” (2 Petre 1:11). Isus Hristos
este Domnul şi Stăpânitorul acum, şi El va
domni suprem în Împărăţia ce va să vină
(Apocalipsa 17:14, 19:16). Ca Mântuitor al
omenirii, El este „poarta” şi „calea” prin
care noi avem acces la Dumnezeu Tatăl şi
salvarea în Împărăţia lui Dumnezeu (Ioan
10:9, 14:6).

Parabola lui Isus despre talanţi
Din cauza neînţelegerilor Împărăţiei, Isus a dat parabola în care El a arătat că domnia Lui
va implica o împărăţie literală guvernând în tărâmul fizic cât şi în cel spiritual.
„Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de
Ierusalem, şi ei credeau că Împărăţia lui Dumnezeu are să se arate îndată” (Luca 19:11).
Oamenii căutau stabilirea Împărăţiei lui Dumnezeu cu Ierusalemul ca centrul de guvernare peste
naţiuni, cu Evreii fiind poporul proeminent al Împărăţiei, după cum preziseseră proorocii.
Aşa că Isus a explicat-o în felul acesta: „Un om de neam mare s-a dus într-o ţară
depărtată, ca să-şi ia o împărăţie, şi apoi să se întoarcă.” (versul 12). Isus, omul de neam mare
din parabolă, instruia că în timp ce El era plecat (în ceruri) pentru o perioadă de timp neprecizat
de lungă, servitorii Lui vor continua unde se aflau, (pe pământ) făcând treburile Domnului până
când El avea să se întoarcă, când ei avea să fie răsplătiţi (versurile 13-27). Şi care este răsplata
lor în această pildă? Este să aibă autoritate peste oraşe – oraşe fizice pline de oameni, femei şi
copii (versurile 17, 19).
Parabola talanţilor din Matei 25:14-30 este asemănătoare, dând acelaşi fel de mesaj.
Scenariul de bază este acelaşi: „…Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om, care, când era să
plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi, şi le-a încredinţat avuţia sa” (versul 14).
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Răsplata celor care au înmulţit talanţii lor (o denominaţie de bani simbolică aici de
mijloace spirituale) este făcut guvernator peste „multe lucruri” (versurile 21, 23). Împărăţia lui
Dumnezeu, când va fi stabilită de Isus Hristos, la reîntoarcerea Sa va fi un guvern real,
conducând pe pământ şi funcţionând nu numai în afacerile spirituale ale omului dar şi în
afacerile lui temporale.
Este această Împărăţie pe care a anunţat-o Isus că avea să vie. Şi El a început să-i invite
pe unii „pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie” – noutăţile bune ale mesagiului Său – pentru că „s-a
împlinit vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape” (Marcu 1:15). El anunţa acum acea
Împărăţie şi ei aveau ocazia să se pregătească să fie o parte din Împărăţia lui Dumnezeu la
reîntoarcerea Sa.
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Capitolul 9

Isus Predicând
Legea lui Dumnezeu
„Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric ci să împlinesc”
(Matei 5:17).

Poate că cea mai răspândită dispută despre învăţăturile lui Isus priveşte atitudinea Lui
faţă de legile lui Dumnezeu înregistrate în Vechiul Testament.
Atitudinea pe care cele mai multe biserici şi secte religioase o au privitor la Isus este că
El a adus o învăţătură nouă diferind considerabil de învăţăturile Vechiului Testament. Punctul
de vedere comun este că învăţăturile lui Hristos în Noul Testament au anulat şi înlocuit
învăţăturile Vechiului Testament. Dar este într-adevăr aşa?
Ideea că Isus s-a îndepărtat de Vechiul Testament este de asemenea o asumare obişnuită
în Iudaism. Jacob Neusner, în cartea sa „A Rabbi Talks with Jesus [Un rabin vorbeşte cu Isus],”
explică dece Evreii ca un întreg nu îl urmează pe Isus şi resping orice posibilitate că El ar putea
fi Mesia. „Evreii cred în Tora lui Moise,” a explicat el, „…şi această credinţă cere ca Evreii
credincioşi să intre un dezacord cu învăţăturile lui Moise, pe motivul că acele învăţături contrazic
Tora în puncte importante.” (1993, pp XII).
Aici este o greşeală serioasă pe care o fac ambii, Creştinii şi Iudaismul, despre
învăţăturile lui Isus. Ambele păstrează părerea greşită că Isus s-a îndepărtat dela învăţăturile
Vechiului Testament, în special privitor la lege.
După cum vom vedea, recordul arată că în timp ce Isus nu a fost de acord cu conducătorii
religioşi, El nu a fost în dezacord cu Scripturile Vechiului Testament. Acelaşi record arată că
însăşi Creştinătatea tradiţională nu urmează învăţăturile lui Hristos.
Pentru a cunoaşte pe adevăratul Isus noi trebuie să întrebăm: „Ce a vrut El să spună în
realitate? În ultimă instanţă nu contează ce spun oamenii despre El. Şi nici nu contează ce
interpretare dau ei la ce a zis El. Ce contează cu adevărat este ce a zis El în realitate, şi dacă noi
avem să credem ce a zis El.
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Declaraţia clară în Predica de pe Munte
Predica de pe Munte este un bun loc de început. Deoarece aceasta este cea mai lungă
declaraţie înregistrată a învăţăturilor lui Isus Hristos, noi ne-am aştepta să găsim în ea punctul
Lui de vedere privitor la legile lui Dumnezeu cum sunt înregistrate în Vechiul Testament. Şi
într-adevăr îl găsim.
Unul dintre motivele pentru unele din declaraţiile lui Isus în Predica de pe Munte este că
– deoarece învăţătura Lui a fost atât de diferită de cea a Fariseilor şi a Saduceilor – unii dintre
oameni au crezut că intenţia Lui a fost să submineze autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu şi s-o
înlocuiască cu a Lui proprie. Dar intenţia Lui reală a fost că multe dintre lucrurile pe care le-au
predicat tot timpul Fariseii şi Saduceii, erau opuse învăţăturilor originale are Torei lui Moise,
prima dintre cele cinci cărţi ale Bibliei.
Isus a respins ideile greşite pe care oamenii le formaseră privitor la El, cu trei declaraţii
despre lege. Hai să ne uităm la ele.
„Nu am venit ca să distrug ci ca să împlinesc”
Isus explică foarte repede punctul Lui de vedere asupra legii după ce dă beatitudinele:
„Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc”
(Matei 5:17).
Astfel noi vedem imediat că Isus nu a avut intenţia de a distruge legea. El chiar ne spune
ca nici măcar să nu ne gândim la aşa ceva. Departe de a fi împotriva Scripturilor Vechiului
Testament, El a zis că a venit ca să împlinească „Legea şi Proorocii” şi a acţionatca să confirme
autoritatea lor. „Legea şi Proorocii” a fost un termen folosit în mod obişnuit pentru Scripturile
Vechiului Testament (compară Matei 7:12).
„Legea” s-a referit la primele cinci cărţi ale Bibliei, cărţile lui Moise în care erau scrise
legile lui Dumnezeu. „Proorocii” s-a referit nu numai la cele scrise de proorocii bibliei, dar de
asemenea la cărţile istorice care au ajuns să fie cunoscute ca Vechiul Testament.
Noi am discutat în capitolele precedente cum a împlinit Isus pe „Prooroci.” Dar ce a
înţeles Isus când a vorbit despre împlinirea legii?
Regretabil, înţelesul „ împlinirea legii” a fost răstălmăcit de mulţi care revendică numele
lui Isus dar nu înţeleg în realitate ce a propovăduit El. Ei spun că de când Isus a zis că El ar
împlini legea, noi nu mai avem nevoie s-o observăm şi legea nu mai are nici o autoritate asupra
adepţilor Lui.
Un alt punct de vedere al „împlinirii legii” este că Isus „a umplut complet” cea ce a lipsit
în lege – adică, El a complectat-o, în parte prin anularea ei şi în parte prin adăugarea la ea,
formând ceea ce uneori este referit ca „Legea lui Hristos” sau „învăţăturile Noului Testament.”
Implicaţiile acestui punct de vedere sunt că Noul Testament a adus o schimbare în cerinţele
pentru salvare şi că legile date în Vechiul Testament sunt demodate. Dar oare oricare dintre
aceste puncte de vedere reflectă corect ce a înţeles Isus?
Punctul de vedere al lui Isus a împlinirii legii
Cuvântul grecesc pleroo, tradus ca „împlinesc” în Matei 5:17, înseamnă „a face plinul, a
umple, a întregi…a umple cu vârf” sau „a face umplut, i.e. a face complet” (Thayer’s GreekEnglish Lexicon of the New Testament [Noul Testament Lexicon Greco-Englez al lui Thayer],
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2002, Numărul lui Strong 4137). Cu alte cuvinte, Isus a venit ca să complecteze legea şi s-o facă
perfectă. Cum? Arătând intenţia spirituală şi aplicarea Legii lui Dumnezeu. Înţelesul Lui este
clar din restul capitolului, unde El a arătat intenţia spirituală a poruncilor specifice.
Unii denaturează înţelesul „împlinesc” ca să-l aibă pe Isus zicând: „Nu am venit ca să
distrug legea, ci s-o termin prin împlinirea ei.” Aceasta ar fi inconsecventă cu propriile Lui
cuvinte. Prin tot restul capitolului, El a arătat că aplicarea spirituală a legii o face chiar mai
dificil de ţinut, dar nu că ar fi fost anulată sau fără a mai fi necesară.
Isus, prin explicarea, extinderea şi exemplificarea legii lui Dumnezeu, a împlinit o
profeţie a lui Mesia găsită în Isaia 42:21: „Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să vestească o
lege mare şi minunată.” Cuvântul ebraic gadal tradus „să exalte” sau „să mărească” (KJV)
literal înseamnă „a fi sau a deveni mare” (William Wilson, Wilson’s Old Testament Word Studies
[Studiul cuvintelor Vechiului Testament al lui Wilson], „a mări”).
Isus Hristos a făcut exact aceasta, arătând sfânta, intenţie spirituală, ţelul şi scopul legii
lui Dumnezeu. El a împlinit cerinţele legii prin supunerea perfectă în gând şi în faptă, amândouă
în literă şi în intenţia din inimă.

Alte moduri importante în care Isus a împlinit Legea
Legea a cerut supunere perfectă şi a
pronunţat o sentinţă de moarte asupra oricui
ar fi încălcat-o. Pavel ne spune că „plata
păcatului este moartea…” (Romani 6:23).
Consideră, pentru un moment
pedeapsa pe care fiecare dintre noi ne-am
adus-o asupra noastră prin păcat. Nu este
purgatoriu sau iad, sau alt loc sau condiţie de
existenţă sau cunoştinţă (cere sau coboară
broşura gratuită Heaven and Hell: What
does the Bible Really Teach? [Cer şi Iad: Ce
învaţă Biblia cu adevărat?]). Este moartea –
uitarea veşnică, inexistenţa, ştergerea
complectă din existenţă, din care nu am
putea scăpa niciodată, dacă nu ar fi fost
promisiunea de mântuire a lui Dumnezeu.
Pavel continuă în Romani 6:23,
„…dar darul fără plată al lui Dumnezeu este
viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul
nostru.” Cum noi toţi păcătuim, legea nu
poate decât să ceară moartea noastră. Nu are
prevedere pentru a ne da viaţa eternă. Deci
cum poate cineva să spere pentru o viaţă
dincolo de mormânt?
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Isus de asemenea a împlinit legea în
sensul că a satisfăcut toate cerinţele legii
plătind pedeapsa pe care fiecare dintre noi
şi-a atras-o pentru nesupunere, care este
moartea. Isus, care nu a păcătuit niciodată,
nu Şi-a atras niciodată pedeapsa cu moartea
care este cerută de lege. Dar ca Creator al
omenirii şi sacrificiul nostru perfect pentru
păcat, El a putut să satisfacă cerinţa legii
care cerea moartea noastră. Astfel El „a
şters păcatul prin jertfa Sa” (Evreii 6:26).
După ce „ne-a spălat păcatele noastre cu
sângele Său” (Apocalipsa 1:5), Isus face
posibil ca să primim darul lui Dumnezeu al
vieţii veşnice.
„Legea” secţiunea Bibliei, cele cinci
cărţi ale lui Moise, conţin mai multe feluri
de legi. În adaos la ceea ce am putea numi
legea
morală
care
guvernează
comportamentul omenesc (cum ar fi cele
Zece Porunci), această secţie conţine diferite
legi sacrificiale cerând jertfe pentru păcat.
Prin ele însele aceste legi şi jertfe nu ar
putea să elimine niciodată pedeapsa cu
moartea pentru păcat.

Evrei 10:1-14 ne spune că acest
sistem de sacrificii „nu poate nici odată, prin
aceleaşi jertfe, cari se aduc neîncetat în
fiecare an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se
apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie
aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curăţiţi
odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă
cunoştinţă de păcate? Dar aducerea aminte a
păcatelor este înnoită din an în an, tocmai
prin aceste jertfe; căci este cu neputinţă ca
sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă
păcatele. De aceea, când întră în lume, El
zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci
Mi-ai pregătit un trup: n-ai primit nici arderi
de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am
zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre
Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”
După ce a zis întâi; „ Tu n-ai voit şi n-ai
primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de
tot, nici jertfe pentru păcat”, (lucruri aduse
toate după Lege), apoi zice: ”Iată-Mă, vin să
fac voia Ta, Dumnezeule,” El desfiinţează
astfel pe cel dintâi, ca să pună în loc pe a
doua. Prin această „voie” am fost sfinţiţi
noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus
Hristos, odată pentru totdeauna…El,
dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă
pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la
dreapta lui Dumnezeu…Căci printr-o
singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru
totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.”

Ce ne spune aceasta este că Isus a
împlinit tot ceea ce este stipulat în ofertele
pentru păcat în legea de sacrificii. Isus a
satisfăcut întreaga lege devenind jertfa
pentru păcat.
Dacă Isus nu s-ar fi oferit pe Sine ca
o ofertă pentru păcat, sacrificiile care
prefigurau „singura ofertă pentru păcat” ar fi
fost profeţii sau promisiuni neîmplinite,
pentru că ele toate ţinteau spre El.
Isus a zis că El nu a venit ca să
distrugă Legea sau Proorocii ci să-i
împlinească. El a făcut aceasta la câteva
nivele diferite.
El a arătat intenţia
desăvârşită spirituală a
legii, trăind-o
perfect ca un exemplu pentru noi. Proorocii
anunţaseră mai dinainte persoana Lui,
misiunea Lui şi multe din naşterea, viaţa,
moartea şi învierea Lui – pe care El le-a
împlinit. Sacrificiile legii au prezis moartea
Sa prin jertfă pentru păcatele omenirii – pe
care numai El singur a fi putut s-o
împlinească.
Ce zicea Isus este că Vechiul
Testament în toate părţile şi elementele lui –
morale şi profetice – s-au referit la el Însuşi
şi au fost îndeplinite de El. El a satisfăcut în
toate aspectele ceea ce a cerut Legea şi
Proorocii, dovedindu-le şi îndeplinind ceea
ce ei au cerut şi au anunţat.

Totul va fi împlinit
A doua declaraţie majoră dată de Isus în exact acelaşi context ne spune chiar mai clar că
Isus nu a venit să distrugă, să retragă, să anuleze sau să abroge legea. „Căci adevărat vă spun,
câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege,
înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile” (Matei 5:18). Cu aceste cuvinte Isus a asemănat
continuarea Legii cu permanenţa cerului şi a pământului. El spune că legea este imuabilă,
inviolabilă şi fără schimbare şi poate numai să fie împlinită dar niciodată abrogată.
Noi trebuie să luăm notă că în acest vers este folosit un alt cuvânt grec pentru „împlinit”:
ginomai, însemnând „a deveni”, „a veni în existenţă” sau „a se întâmpla” (Thayer’s, Numărul lui
Strong 1096). Până la completarea finală a planului lui Dumnezeu de a se înfăptui glorificarea
umanităţii în Împărăţia Sa – adică, atâta timp cât încă există fiinţe umane fizice – codificarea
fizică a Legii lui Dumnezeu în Biblie este necesară. Aceasta, a explicat Isus, este tot atât de
sigură cât este existenţa continuă a universului.
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Servitorii Lui trebuie să observe Legea
A treia declaraţie a lui Isus anunţă că soarta noastră depinde de atitudinea şi modul în
care tratăm legea sfântă a lui Dumnezeu. „Aşa că, ori cine va strica una din cele mai mici din
aceste porunci, şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic [de aceia din] în Împărăţia
cerurilor; dar oricine le va păzi, şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în
Împărăţia cerurilor” (Matei 5:19). „De aceia din” a fost adăugat pentru clarificare, aşa cum a fost
explicat în alte pasaje, acei ce persistă în călcarea legii şi îi învaţă şi pe alţii să încalce legea lui
Dumnezeu ei înşişi nu vor fi lăsaţi în Împărăţie.
Isus a exprimat-o foarte clar că acei care îl urmează pe El şi aspiră la Împărăţia Lui, au o
obligaţie continuă de a se supune şi susţine legea lui Dumnezeu. El spune că nu putem scădea
legea lui Dumnezeu nici măcar cu o linie sau un punct – echivalent cu linia dela „t” sau punctul
dela „i.”
Importanţa pe care El o pune poruncilor lui Dumnezeu este de asemenea fără îndoială –
la fel cu respectul total pentru lege pe care El îl cere dela toţi aceia care îi învaţă pe alţii în
numele Lui. Dezaprobarea Lui cade asupra celor care deviază cât de puţin dela poruncile legii, şi
răsplata Lui va fi acordată celor care le învaţă şi se supun poruncilor.
După cum Isus s-a supus poruncilor lui Dumnezeu, urmează că şi servitorii Lui, de
asemenea, trebuie să ţină poruncile şi să-i înveţe pe alţii să facă la fel (1 Ioan 2:2-6). În felul
acesta să fie identificaţi adevăraţii slujitori ai lui Isus – prin aceea că ei urmează întocmai
exemplul pe care El li l-a lăsat (Ioan 13:15).
Trebuie să depăşească pe cărturari şi pe Farisei
Cu următoarea declaraţie din Predica de pe Munte, Isus nu lasă nici un dubiu asupra ceea
ce a intenţionat prin cele trei declaraţii anterioare. El a intenţionat fără îndoială pentru discipolii
Lui să se supună legii lui Dumnezeu – şi El le-a cerut ca s-o urmeze conform cu un standard care
a mers mai presus de orice auziseră ei mai înainte. „Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră
nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia
cerurilor” (Matei 5:20).
Cine au fost cărturarii şi Fariseii? Cărturarii au fost cei mai renumiţi învăţători ai legii –
cei ce interpretau legea, oameni învăţaţi, experţii. Fariseii, un grup înrudit, erau priviţi în mod
obişnuit ca cele mai exemplare modele de Iudaism. Ei formau o sectă a Iudaismului care a
stabilit un cod moral şi ritualuri mult mai rigide decât ce a fost enunţat în legea lui Moise, bazând
multe din practicele lor pe ani de tradiţii. Cărturarii şi Fariseii erau foarte stricţi şi tot odată
foarte respectaţi în Iudaism (Faptele Apostolilor 26:5).
În timp ce cărturarii erau experţii, Fariseii pretindeau cea mai pură practicare de virtute
[neprihănire]. Deci când Isus a declarat că virtutea [neprihănirea] unuia trebuie să depăşească pe
aceea a cărturarilor şi a Fariseilor, aceasta a fost o declaraţie uluitoare!
Fariseii erau aceia care erau priviţi ca fiind cei ce au ajuns la apogeul virtuţii personale, şi
pentru oamenii de rând se presupunea că asemenea înălţimi de spiritualitate erau cu mult peste ce
puteau ei să atingă. Dar Isus a afirmat că virtutea cărturarilor şi a Fariseilor nu a fost destul ca să
îi îndreptăţească să intre in Împărăţia despre care vorbea El. Ce speranţă, au avut atunci ceilalţi?
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Isus condamnă ipocrizia religioasă
În fapt, a fost o problemă reală cu virtutea cărturarilor şi a Fariseilor. Centrul problemei a
fost că virtuozitatea lor era cu defect prin aceea că era numai pe din afară, de suprafaţă. Celor
care îi observau, ei le apăreau că se supun legii, dar încălcau legea lui Dumnezeu înăuntru, unde
nu puteau fi văzuţi de alţii.
Observă denunţarea muşcătoare a lui Isus a ipocriziei lor de a face o farsă din religie:
„Vai de voi cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi curăţiţi partea de afară a paharului şi a
blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare…Pentru că voi sunteţi ca
mormintele văruite, care, pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinlăuntru sunt pline de oasele
morţilor şi de orice fel de necurăţenie…pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe
dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege” (Matei 23:25-28).
Aceşti învăţători religioşi angajaţi de ei înşişi, dădeau importanţă aspectelor minore ale
legii în timp ce neglijau chestiuni cu mult mai importante, „Vai de voi, cărturari şi Farisei
făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele
mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe
acelea nu le lăsaţi nefăcute” (versul 23). Isus a fost foarte interesat ca fiecare aspect al cerinţei
drepte să fie urmat, şi a fost supărat că ei erau orbi la aspectele mai „cu greutate” – aspectele
spirituale majore – ale legii.
În timp ce ei erau foarte scrupuloşi cu tradiţiile ceremoniale, în acelaşi timp ei şi-au luat
libertatea de a nu se supune poruncilor directe ale lui Dumnezeu. În unele situaţii ei au înălţat
tradiţiile lor deasupra poruncilor clare ale lui Dumnezeu (Matei 15:1-9).
În spatele acţiunilor lor era motivul nedemn de propria exaltare şi propriul lor interes.
Ei se arătau în public cu ceea ce ar fi trebuit să fie devoţiunile lor private către Dumnezeu –
rugăciune, post şi datul de pomană – totul ca să poată fi văzuţi şi consideraţi de alţii ca virtuoşi
(Matei 6:16; 23:5-7).
Conducătorii religioşi nu au ţinut legea lui Dumnezeu
Imediat după declaraţia Sa că El nu avea intenţia de a elimina legea lui Dumnezeu, Isus a
început să dea exemple de tradiţii şi învăţături ale conducătorilor religioşi evrei care nu au sesizat
sau chiar au contrazis intenţia spirituală a legii lui Dumnezeu.
Primul exemplu pe care l-a dat a fost a Şasea Poruncă. „Să nu ucizi.” Tot ce au înţeles
Fariseii despre această poruncă a fost că actul de ucidere a fost interzis. Isus a predicat ce ar fi
trebuit să fie evident, că intenţia Poruncii a Şasea nu a fost numai ca să interzică actul literal de
ucidere, dar fiecare atitudine de inimă şi minte care ar fi putut duce la ucidere – incluzând mânia
nedreaptă şi cuvinte dispreţuitoare (Matei 5:21-26).
El a procedat în acelaş fel cu vederea lor îngustă despre Porunca a Şaptea. „Să nu
preacurveşti.” Fariseii de atunci au înţeles că actul sexual cu o femeie în afara căsătoriei era
păcat. Ei ar fi trebuit de asemenea să ştie, ca în cazul Poruncii a Şaptea, că dorinţa pentru o altă
femeie, era păcat pentru că cel care avea dorinţa călcase deja Porunca în inima sa.
Acestea sunt exemple ale „virtuţii cărturarilor şi Fariseilor” pe care Isus i-a caracterizat
ca făcând farfuria şi ceaşca curate pe dinafară, în timp ce interiorul rămâne „plin de lăcomie şi de
necumpăt” (Matei 23:25).
Isus i-a instruit pe discipolii Săi că legea lui Dumnezeu trebuie într-adevăr să fie ascultată
pe din afară, dar trebuie de asemenea să fie urmată în spiritul şi intenţia inimii. Când Isus a
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propovăduit asemenea supunere din inimă la legile lui Dumnezeu, El a fost credincios cu
învăţătura Vechiului Testament, „Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ce izbeşte
ochii, Domnul se uită la inimă” (1 Samuel 16:17).
Profetul Ieremia a privit înainte spre un timp când Dumnezeu va stabili un nou legământ
în care El a promis că „voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor” (Ieremia
31:33). Intenţia iniţială a lui Dumnezeu pentru legea Lui , a fost că oamenii o vor urma din
inimile lor (Deuteronom 5:29). Neputinţa fiinţelor umane de a urma legea lui Dumnezeu
„înlăuntrul nostru” (Psalm 51:6) conduce inevitabil la nesupunere exteriorizată.
Isus nu a schimbat legea
Isus a prefaţat comparaţia făcută de El a interpretării înguste a legii de către cărturari şi
Farisei cu adevărata intenţie spirituală folosind cuvinte ca, „Aţi auzit că s-a zis celor din
vechime…dar Eu vă spun….” (Matei 5:21-22, 27-28).
Unii cred în mod greşit că intenţia lui Isus a fost să contrasteze învăţătura Lui proprie cu
aceea a lui Moise şi deci să se declare pe Sine ca adevărata autoritate. Ei presupun că Isus fie că
a fost împotriva legii mozaice sau că o modifica în vre-un fel.
Dar este greu de imaginat că Isus, imediat după ce a pronunţat cea mai solemnă şi
emfatică proclamaţie despre permanenţa legii şi a accentuat respectul Lui Însuşi pentru ea, ar
submina acum autoritatea legii printr-o altă declaraţie. Isus nu a fost inconsecvent; El a onorat
şi a susţinut legea în toate declaraţiile Lui.
În acest pasaj El nu se pune pe Sine împotriva legii Mozaice şi nici nu pretinde o
spiritualitate superioară. Ceea ce a făcut El a fost să respingă interpretările greşite perpetuate de
cărturari şi de Farisei. De aceea a declarat El că virtutea unuia trebuie să depăşească virtutea
cărturarilor şi a Fariseilor. Isus restaura, în minţile ascultătorilor Lui, preceptele Mozaice la
locul lor iniţial, de puritate şi putere. (Pentru o înţelegere mai bună a acestor legi, cere sau
descarcă depe Internet [www.ucg.org/litlibrary/easteurope/index.htm] copia ta gratuită a broşurii
Cele Zece Porunci.)
De asemenea ar trebui să fie limpede că, deoarece acelaşi Dumnezeu este Autorul şi al
Vechiului şi al Noului Testament, nu pot fi conflicte vitale între ele, şi că legile fundamentale ale
moralităţii subliniindu-le pe amândouă trebuie să fie şi sunt în deplin acord. Dumnezeu ne spune
în Maleahi 3:6 „Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb…”
Isus şi Sabatul
Intre cei ce pretind că îl urmează pe Isus, nici o poruncă din Biblie nu a creat atâta
controversă ca Porunca a Patra – instrucţia lui Dumnezeu de a ne reaminti de ziua de Sabat şi de
a o ţine sfântă (Exodul 20:8-11). Aici, în particular, aflăm că interpretările oamenilor a
învăţăturilor lui Isus sunt foarte deosebite unele de altele.
Unii argumentează că Isus a anulat toate cele Zece Porunci dar că nouă au fost reinstalate
în Noul Testament – toate cu excepţia Sabatului. Unii cred că Isus a înlocuit Sabatul cu El
Însuşi, şi că El este acum „odihna” noastră. Unii cred că nu mai este nevoie de nici un Sabat
acum, că ne putem odihni sau închina în orice zi şi în orice timp pe care-l alegem noi. Indiferent
de care argument se foloseşte unul, o parte copleşitoare a creştinismului tradiţional crede că
Duminica, prima zi a săptămânii, a înlocuit Sabatul, a şaptea zi a săptămânii.

Jesus Christ The Real Story.doc

- 74 -

Putem noi găsi suport pentru aceste puncte de vedere în practica sau învăţăturile lui Isus?
În lumina învăţăturii clare a lui Isus a permanenţei legilor lui Dumnezeu, ce găsim noi privitor la
atitudinea Lui către ziua de Sabat?
Studiind Evangheliile, unul dintre primele lucruri pe care le-am nota este că obiceiul lui
Isus a fost să participe în sinagogă la serviciile religioase în ziua de Sabat (Luca 4:16). Aceasta a
fost practica Lui obişnuită. De această ocazie în special, El chiar a anunţat misiunea Lui de
Mesia celor ce erau în sinagogă în acea zi,
Interesant, mai târziu noi aflăm că şi obiceiul lui Pavel a fost ca, de asemenea să se roage
şi să predice în sinagogă în ziua de Sabat (Faptele Apostolilor 17:2-3). Nici el nici Isus nu au
făcut nici cea mai mică o aluzie că ei nu ar fi nevoie să fie acolo sau că ar trebui să se roage
într-o altă zi.
Confruntări pentru cum, nu dacă, să ţinem Sabatul
Locul unde mulţi oameni trag concluzii greşite despre Isus şi Sabatul este la confruntările
Lui cu cărturarii şi Fariseii. Totuşi aceste confruntări nu au fost niciodată despre dacă să ţinem
Sabatul – ci despre cum ar trebui să fie ţinut. Este o diferenţă fundamentală între cele două
poziţii!
Spre exemplu, Isus a provocat cu îndrăzneală pe Evrei privitor la interpretarea lor a
observării Sabatului prin facerea vindecărilor în ziua de Sabat (Marcu 3:1-6; Luca 13:10-17;
14:1-6).
Conform Fariseilor, acordarea asistenţei medicale cuiva, dacă nu era o chestiune de viaţă
şi moarte, era interzisă în ziua de Sabat. Şi cum nici una dintre aceste vindecări nu era o situaţie
de viaţă şi de moarte, ei au crezut că Isus viola Sabatul. Dar ca Mântuitor, Isus a înţeles scopul
Sabatului, că a fost un timp perfect de potrivit de a aduce mesagiul Lui de vindecare, speranţă şi
răscumpărare a umanităţii şi de a trăi acel mesaj prin acţiunile Sale.
Ca să-Şi demonstreze ideea, Isus i-a întrebat pe Farisei, „Este îngăduit în ziua Sabatului
să faci bine sau să faci rău? Să scapi viaţa cuiva sau s-o pierzi?” (Marcu 3:4). El le-a expus
ipocrizia prin aceea că ei nu au văzut nimic greşit ca să salveze un animal care a căzut într-o
groapă în ziua de Sabat, sau dând apă unui animal în acea zi, totuşi ei Îl condamnau pe El pentru
ajutarea unei fiinţe umane în ziua de Sabat – a cărei valoare era cu mult mai mare decât cea a
oricărui animal (Luca 13:15-17; Matei 12:10-14).
El a fost pe drept mâniat de lipsa lor de înţelegere ca să vadă că au pus tradiţiile şi
interpretările lor proprii deasupra adevăratul scop al observării Sabatului (Marcu 3:5). Totuşi ei
au fost atât de orbiţi spiritual încât L-au urât pentru expunerea deformării lor a poruncilor lui
Dumnezeu (versul 6).
Într-una dintre ocazii discipolii lui Isus, pe când mergeau printr-un câmp în ziua de Sabat,
culegeau mănuchiuri de grâu ca să poată avea ceva de mâncat. Discipolii nu recoltau câmpul;
mai de grabă ei luau o gustare mică care să le astâmpere foamea. Dar Fariseii au insistat că nu a
fost legal. Isus a folosit un exemplu din Scripturi ca să le arate că spiritul şi intenţia legii nu
fuseseră călcate şi că legea lui Dumnezeu permitea mila (Marcu 2:23-26).
În acest context Isus a arătat adevăratul scop al Sabatului. „Sabatul a fost făcut pentru
om, iar nu omul pentru Sabat,” a zis El (versul 27). Fariseii inversaseră priorităţile legii lui
Dumnezeu. Ei au adăugat atâtea reguli şi tradiţii meticuloase poruncii Sabatului încât încercând
s-o ţină aşa cum pretindeau ei devenise o greutate enormă pentru popor în loc de binecuvântarea
pe care o intenţionase Dumnezeu să fie (Isaia 58:13-14).
Jesus Christ The Real Story.doc

- 75 -

Isus a proclamat că avea autoritatea de a pretinde cum să se observe Sabatul: „aşa că Fiul
omului este Domn, chiar şi al Sabatului” (versul 28). Aici Isus îşi ia locul Lui de drept ca Unul
care dăduse această lege a Sabatului în primul rând. Pentru că, fiind însuşi Creatorul după cum
văzusem mai înainte (Coloseni 1:16; Ioan 1:3), El este Cel care a creat Sabatul odihnindu-se în
el (Genesa 2:2-3). De aceea este prosteşte să argumentezi că Isus ar fi abolit sau anulat ceva pe
care El însuşi a creat pentru beneficiul fiecărei fiinţe umane!
Ce le-a spus în esenţă aici Isus Fariseilor este: Voi nu aveţi dreptul de a spune populaţiei
cum să ţină legea lui Dumnezeu. Eu sunt Acela care a dat legile omului în primul rând, deci ştiu
dece a fost poruncită şi cum a fost intenţionată să fie observată.
Când a vorbit Isus, a fost cu autoritatea pe care inerent El o poseda ca Marele Legiuitor.
Isus nu a abrogat nici odată propria Lui lege! Dar cu siguranţă că El a corectat pervertirea legii
de către aceşti conducători religioşi fără nici un fel de ezitare. (Dacă ai vrea să afli mai mult
despre
ziua
biblică
de
Sabat,
cere
sau
descarcă
de
pe
Internet
[www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm] copia ta gratuită: Apus la Apus: Ziua de
odihnă a lui Dumnezeu.)

Noua Poruncă a lui Hristos
Isus a spus, „Vă dau o poruncă nouă:
Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu,
aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii” (Ioan
13:34). A înlocuit Isus oare definiţiile clare
ale celor Zece Porunci cu un principiu
religios nou, că iubirea singură ne poate
ghida vieţile?
Oare această poruncă nouă înlătură
pe cele Zece Porunci şi înlocuieşte pe toate
celelalte legi din Biblie? Isus a răspuns clar
la această întrebare fundamentală atunci
când a zis, „Să nu credeţi că am venit să stric
Legea sau Proorocii” (Matei 5:17).
Totuşi mulţi oameni care cred în
Hristos ca fiind Mântuitorul nostru cred de
asemenea că această Poruncă Nouă îi
liberează de orice obligaţie de a se supune
Legilor lui Dumnezeu. Ei nu înţeleg ceea ce
a zis şi a înţeles Isus. Sfintele Scripturi, în
Vechiul şi Noul Testament, ne învaţă că noi
are trebui să ne iubim unii pe alţii (Leviticul
19:!8). Isus nu a introdus iubirea ca un
principiu nou. Aceasta a fost deja în Biblie şi
fusese o parte fundamentală a învăţăturii lui
Dumnezeu pentru Israelul din antichitate.
Jesus Christ The Real Story.doc

- 76 -

Care a fost atunci „noua poruncă”?
Notează cuvintele Lui. El a zis, „să vă iubiţi
unii pe alţii, cum v-am iubit eu…” Ce a fost
nou a fost exemplul lui propriu de dragoste!
Întreaga omenire are un model perfect al
dragostei lui Dumnezeu în exemplul perfect
de iubitoare supunere al lui Isus. Hristos
ne-a iubit pe noi atâta de mult că şi-a
sacrificat viaţa lui proprie pentru noi. El
însuşi a explicat, „Nu este mai mare
dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru
prietenii lui” (Ioan 13:15-13).
Isus a venit ca lumina lumii ca să
ilumineze aplicarea şi practicarea legii
regale a iubirii. Noi nu mai avem scuza că
nu am înţeles ce să facem şi cum să facem.
Isus a demonstrat ce înseamnă supunerea cu
dragoste.
„Dacă păziţi poruncile Mele, veţi
rămânea în dragostea Mea, după cum şi eu
am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămân în
dragostea lui’” (Ioan 15:10).
Noi ne conformăm cu porunca nouă
a lui Isus, când urmăm fiecare poruncă a lui
Dumnezeu, cu o dragoste adevărată şi

suntem gata să ne dăm vieţile pentru folosul

altora.

Iudaismul l-a abandonat pe Moise, Creştinismul L-a abandonat pe Isus.
Când este vorba de Isus şi de lege, trebuie să concludem că religia „Creştină” ne-a
dezamăgit pentru că nu s-a ţinut de învăţăturile originale ale lui Hristos, care El Însuşi a ţinut
învăţăturile originale ale Scripturilor Vechiului Testament. Şi precum învăţăturile conducătorilor
religioşi evrei au corupt pe Moise, tot aşa au făcut învăţătorii de mai târziu ai lui Hristos – adică
învăţătorii falşi – au corupt învăţăturile lui Isus. În realitate, Isus – şi cu Moise sunt în acord.
Hai să punem o întrebare aici. Dacă Isus ar fi fost aici astăzi, ce zi ar observa El ca
Sabat? Ar fi ziua pe care a poruncit-o El în cele Zece Porunci, ziua a şaptea.
Isus cel real a ţinut legea şi s-a aşteptat ca şi discipolii lui să facă la fel. El şi-a exprimat
clar atitudinea Lui împotriva celor care ar schimba chiar o iotă din lege. Oricine care nu o ţine
foloseşte numai reputaţia lui Hristos dar fără să facă ce zice El.
El ne avertizează: „Nu ori şi cine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia
cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea:
„Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău?
Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău? Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am
cunoscut; depărtaţi-vă dela Mine, voi care lucraţi fărădelege” (Matei 7:21-23).
Deci noi trebuie să întrebăm, Bisericile care pretind că Il reprezintă pe Hristos, Îl
reprezintă cu adevărat?
Isus a indicat deseori că învăţăturile Lui au fost bazate pe Scripturile Vechiului
Testament. Când a fost întrebat privitor la învăţăturile Lui, El a răspuns: „Nu aţi citit…?”
înainte de a indica celor care Îl întrebau despre scripturile care susţineau ceea ce zisese El (Matei
12:3, 5; 19:4; 22:31).
Acei care susţin că Isus s-a îndepărtat de Vechiul Testament sunt pur şi simplu greşiţi. În
acest capitol am demonstrat că mulţi evrei şi cei mai mulţi dintre Creştini sunt incorecţi în
evaluarea învăţăturilor lui Isus. Isus a predat cu exactitate cuvântul scris al Vechiului Testament.
Am văzut mai înainte că Isus a fost de fapt Dumnezeul Vechiului Testament. Dumnezeu
nu-şi schimbă obiceiurile. El este veşnic. Nu ar inspira prea multă credinţă să ştii că El a cerut
un lucru în Vechiul Testament dar s-a răzgândit şi a venit cu un complet set de cerinţe diferite în
cel Nou. Isus Hristos este consecvent, „acelaşi ieri, astăzi şi în veci” (Evrei 13:8).

Anulează Noul Testament Poruncile?
Biblia ne spune că Hristos a venit ca
Mijlocitor a unui legământ mai bun (Evrei
8:6). Credinţa populară că Noul Legământ
anulează legea lui Dumnezeu reflectă o lipsă
de înţelegere a amânduror legăminte.
Dumnezeu ne spune că El a modificat
legământul iniţial şi l-a făcut „mai bun, căci
este aşezat pe făgăduinţe mai bune”(versul
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6). Dar nu a fost stabilit pe legi diferite.
Legea a rămas aceeaşi.
A existat totuşi o slăbiciune, un
defect în legătură cu legământul iniţial.
Defectul a fost cu oamenii, nu cu legea.
Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui
Israel: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi
face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un
legământ nou” (versul 8). A fost pentru că

poporul „n-a rămas în legământul Meu, şi
nici Mie nu Mi-a păsat de ei, zice Domnul”
(versul 9).
În Vechiul Legământ, Dumnezeu a
scris legea pe tablete de piatră. A fost
exterioară, nu a fost parte din gândirea şi
motivarea poporului. A fost în literatura lor
dar nu a fost în inimile lor. În Noul
Legământ, Dumnezeu scrie legea în mintea
şi inima poporului Său (Evrei 8:10; Ieremia
31:33-34).
Ca să dea posibilitatea poporului de a
interioriza legea Sa – s-o îndrăgească şi s-o
urmeze cu râvnă şi de bună voie –
Dumnezeu a făcut această promisiune: „Vă
voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un
duh nou; voi scoate din trupul vostru inima
de piatră, şi vă voi da o inimă de carne. Voi
pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să
urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să
împliniţi legile Mele (Ezechiel 36:26-27).
Spiritul lui Dumnezeu face posibil ca
oamenii să urmeze legile Sale!
Poporul lipsindu-i Duhul Sfânt este
incapabil de supunere din toată inima.
Dece? „Pentru că umblarea după lucrurile
firiii pământeşti, este vrăjmăşie împotriva lui
Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună.
Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă
lui Dumnezeu” (Romani 8:7-8).
De aceea Vechiul Legământ şi Noul
Legământ sunt diferite. Pavel explică, „Căci
– lucru cu neputinţă Legii întrucât firea
pământească o făcea fără putere –
Dumnezeu a osândit păcatul în firea
pământească,
trimiţând,
din
pricina
păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire
asemănătoare cu a păcatului, pentru ca
porunca Legii să fie împlinită în noi, cari
trăim nu după îndemnurile firii pământeşti,
ci după îndemnurile Duhului” (Romani 8:34; vezi de asemenea 1 Ioan 3:4).
The
International
Critical
Commentary
[Comentariul
Critic
Internaţional], în referinţă la Romani 8:4,
zice:
„Scopul
lui
Dumnezeu
în
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„condamnarea” păcatului a fost ca cerinţa
legii Sale să poată fi împlinită prin noi,
adică, legea Lui s-ar putea să fie stabilită în
sensul ca în sfârşit să fie cu adevărat şi cu
sinceritate urmată – împlinirea promisiunii
din Ieremia 31:33 şi Ezechiel 36:26.1.”
Într-o adnotare la Ieremia 31:33-34
comentariul explică cum că acest pasagiu
„este adesea greşit înţeles ca o promisiune a
unei legi noi care să ia locul celei vechi sau
altfel ca o religie fără nici o lege. Dar lucrul
nou promis în v. 33 nu este, în fapt, nici o
lege nouă, nici libertatea dela lege, dar o
dorinţă şi o determinare interioară sinceră
din partea poporului lui Dumnezeu de a
urma legea deja dată lor…”
Următoarele pasagii din Noul
Testament confirmă, fie explicit sau prin
exemplu, că Isus şi apostolii au văzut Cele
Zece Porunci ca fiind necesare pentru
adevărata viaţă creştinească.
•
•
•
•

•
•

•

Prima Poruncă:
Matei
4:10; 22:37-38.
A Doua Poruncă:
1 Ioan
5:21; 1 Corinteni 6:9; 10:7;
14; Efeseni 5:5.
A Treia Poruncă:
Matei
5:33-34; 7:21-23; Luca 11:2;
1 Timotei 6:1.
A Patra Poruncă:
Luca
4:16; Faptele Apostolilor
13:14, 42, 44; 16:13; 17:2;
18:4; Evrei 4:4-9.
A Cincia Poruncă:
Matei
15:3:6; 19:17-19;
Efeseni
6:2-3.
A Şasea Poruncă:
Matei
5:21-22; 19:17-18; Romani
13:9; Galateni 5:19-21; Jacov
2:10-12.
A Şaptea Poruncă: Matei
5:27-28; 19:17-19; Romani
13:9; 1 Corinteni 6:9; 10:8;
Efeseni 5:5; Galateni 5:1921; Iacov 2:10-12.

•
•

A Opta Poruncă:
Matei
19:17-18; Romani 13:9;
Efeseni 4:28.
A Noua Poruncă:
Matei
19:17-18; Romani 13:9;
Efeseni 4:28.

•

A Zecea Poruncă:
Luca
12:15; Romani 7:7; 13:9;
Efeseni 5:3, 5.

Isus Hristos şi Festivalurile din Biblie
Pe lângă ziua de Sabat Biblică, Isus a
observat şi festivalurile biblice înregistrate
în Vechiul Testament; Evangheliile nu Îl
arată niciodată pe El ca fiind acuzat că a
violat observările Zilelor Sfinte. Ioan 7 Îl
înregistrează ca predicând în templu în
timpul Sărbătorii Corturilor. Toate patru
evanghelii înregistrează acţiunile Lui
conducând până la şi în timpul ultimului Lui
Paşte cu discipolii Lui în noaptea de
dinaintea zilei când a fost El răstignit.
Biserica pe care a fondat-o El a fost
începută în ziua de Rusalii [Pentecost]
(Faptele Apostolilor 2:1-4). După moartea şi
învierea Lui, apostolii au continuat să
observe aceste Festivaluri biblice (Faptele
Apostolilor 18:21; 20:6; 1 Corinteni 5:6-8;
16:8).
De vreme ce Isus, apostolii şi
Biserica dela început au observat aceste
Festivaluri Biblice, dece bisericile de astăzi
nu le observă sau predică despre ele? În loc,
ele au substituit alte sărbători pentru Zilele
Sfinte ale Bibliei.
Dacă Isus ar fi voit ca Biserica Lui să
observe alte festivaluri diferite de acelea pe
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care le-a observat El însuşi, nu ar fi lăsat El
instrucţiuni? El a fost clar şi categoric în
instrucţiunile Lui pentru discipolii Săi. Este
greu de imaginat că Isus ar fi lăsat un set de
exemple al observării Sabatului şi
Festivalurilor Biblice dar mai târziu să fi
condus şi să fi inspirat Biserica Lui ca să le
fi anulat şi să le fi înlocuit cu observări
alternative care originaseră în păgânism.
Crăciunul şi Paştele nu sunt învăţate
nicăieri în Biblie, şi totuşi ele au devenit cele
mai mari sărbători a creştinismului popular.
Asemănător, Duminica a devenit ziua
principală de închinăciune în loc de sabatul
zilei a Şaptea. Dar dece? Şi cum? Dacă
vrei să afli mai mult despre aceste festivaluri
şi cum au fost înlocuite cu sărbători care nu
au de a face nici cu creştinismul nici cu
Biblia, cere sau descarcă depe Internet
[www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.
htm] broşura gratuită: Sărbători sau Zile
Sfinte: are importanţă ce zi observăm? Şi
Planul Zilelor Sfinte al lui Dumnezeu:
Promisiunea de Speranţă pentru omenire.

Capitolul 10

Cine L-a omorât pe Isus?
„…El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa,
care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii
ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asuprea Lui
nelegiuirea noastră a tuturor” (Isaia 53:5-6).

Moartea lui Isus Hristos este cel mai bine cunoscut eveniment din istorie.

Uciderea
sancţionată de stat, care a avut loc cu aproape 2000 de ani în urmă, încă rămâne în noutăţile de
astăzi. Nici o crimă împotriva unui nevinovat nu a rămas atât de întipărită în conştiinţa
umanităţii pentru un timp atât de îndelungat. Aceasta continuă să trăiască ca o poveste care este
spusă din nou şi din nou.
Nedreptatea arestării, judecăţii şi morţii lui Isus Hristos este profundă prin aceea că nici o
persoană nu a fost vre-odată atât de nevinovată, fără păcat, fără vină, atâta de nemeritată pentru o
asemenea pedeapsă. Petre a mărturisit că „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug”
(1 Petre 2:22). El a fost cel mai virtuos om care a trăit vreodată.
Isus i-a provocat pe duşmanii Lui, „Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat?” (Ioan
8:46). Centurionul, ofiţerul responsabil pentru execuţia Lui, a fost convins că el a executat un
om drept (Luca 23:47). Unul dintre bandiţii răstigniţi cu El, a înţeles că Isus nu a făcut nici un
rău şi nu a meritat să moară (Luca 23:41).
Pilat, guvernatorul care a dat ordinul final pentru ca execuţia să aibă loc, a declarat de
două ori evreilor că nu a găsit nici o vină în Isus (Ioan 18:38; 19:4). Totuşi fapta a fost dusă până
la capăt, cu toată oroarea şi intensitatea ei, fără să ierte acest Om nevinovat.
El nu a făcut nimic care să merite moartea oribilă care a fost impusă asupra Lui, pentru că
El a fost, „sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi” (Evrei 7:26). El a fost, după toate,
Fiul lui Dumnezeu, cum a recunoscut centurionul (Marcu 15:39). Aceasta nu a fost numai
nedreptatea secolului, sau a mileniului, ci nedreptatea istoriei rasei omeneşti.
Justificare pentru genocid
Povestea sacrificării lui Isus este destul de dramatică prin ea însăşi. Dar încercările de a
stabili vina morţii Sale a condus la acte oribile de depravare spirituală. Poporul evreu a purtat de
obicei majoritatea vinei. Implicarea lor în moartea lui Hristos a rezultat într-o persecuţie
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necreştinească a poporului evreu de a lungul secolelor. „Ucigaşi de Hristos!” le-a fost epitetul
aruncat lor, şi ultimele cuvinte pe care mulţi evrei le-au auzit imediat înainte de asasinarea lor
brutală. Naziştii au citat aceasta pentru genocidul a 6 milioane de evrei cu puţin peste jumătate
de secol mai înainte. Fără respect real pentru învăţăturile lui Hristos, Hitler şi adepţii lui au
declarat că rasa evreiască individual şi colectiv a fost responsabilă pentru uciderea Fiului lui
Dumnezeu. Această doctrină otrăvită i-a îndreptăţit pe adepţii fuhrerului în credinţa că evreii
înşişi ar trebui exterminaţi pentru omorârea Mântuitorului Omenirii.
Ideea de o totală şi unică responsabilitate evreiască pentru moartea lui Hristos nu este
suportată de Biblie. Dar, trist, acest concept nu s-a născut cu naziştii. Pentru aproape 2000 de
ani majoritatea creştinătăţii, catolică şi protestantă, a luat această poziţie – adesea acompaniată
de o brutalitate letală.
Complotul ca să-l asasineze pe Isus.
Punând vina pe alţii poate fi – şi adesea este – nimic mai mult decât o încercare de a se
absolvi pe sine de vină. Întrebarea care ar fi trebuit să fi fost pusă cu mult timp în urmă – şi ar
trebui să continue să fie pusă azi – este, cine a cauzat cu adevărat moartea lui Isus Hristos?
Isus şi-a făcut mulţi duşmani. El a tulburat statul quo, pentru oamenii cu putere, bine
situaţi, ai zilei. Mulţi au avut motive ca să-L scoată din cale. Nu a fost populaţia în general care
L-a vrut mort pe El, ci conducătorii civili, marii preoţi, cărturarii şi Fariseii au fost cei identificaţi
mereu ca aceia hotărâţi să-L omoare pe Isus.
Dar instigatorii principali au putut să manipuleze publicul ca să-l ajute pe Pilat să execute
sentinţa de moarte (Marcu 15:11).
Aceia cărora le-a vorbit Isus, în mijlocul cărora a învăţat şi a făcut minuni – aceiaşi care
numai cu câteva zile mai înainte umpluseră străzile primindu-L cu bucurie în Ierusalem pe
proorocitul Mesia, Fiul lui David (Matei 21:9) – deveniseră dezamăgiţi şi au cerut chiar moartea
Lui.
Romanii au fost de asemenea vinovaţi de moartea acestui Om nevinovat. Pilat L-a
condamnat, ştiind prea bine că era nevinovat de acuzaţiile aduse împotriva Lui. Romanii au
executat sentinţa în mod tipic Roman – bătaie brutală, biciuire şi răstignire. A fost un Roman cel
care a bătut cuiele în mâinile şi picioarele Lui. A fost o suliţă romană care L-a străpuns.
Cine poartă vina?
Câteva săptămâni mai târziu, Petru a spus imediat cine a fost implicat în moartea lui Isus:
„In adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea
acesta Irod şi Pilat din Pont cu Neamurile şi cu noroadele lui Israel” (Faptele Apostolilor 4:27).
Se pare că nu au fost mulţi lăsaţi pe din afară.
Este uşor să atribui vina pentru moartea lui Isus unui grup mic de oameni – ipocriţii
religioşi şi conducătorii civili care voiau să-şi păstreze poziţiile lor ar părea să fie implicaţi cel
mai mult. De asemenea este uşor să pui vina pe o întreagă rasă de oameni. De asemenea este
adevărat că putem implica statul Roman la putere. Dar nu este chiar aşa de simplu.
Se poate spune cu certitudine că dacă Isus ar fi venit în orice altă societate şi cultură şi ar
fi demascat lipsurile ei, ipocrizia ei, El tot nu ar fi fost acceptat. Dacă Isus ar fi dat în vileag orice
societate care ar fi fost la fel de departe de idealurile ei, El ar fi fost de asemenea omorât.
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Acesta este adevărul teribil pe care noi toţi vrem să-l evităm. Ce ne spun adepţii iniţiali
ai lui Isus este că nici unul dintre noi nu este nevinovat de această crimă. Noi suntem cu toţii
complici la moartea lui Isus. Pavel a fost convins de vina lui personală: „O, adevărat şi cu totul
vrednic de primit este cuvântul, care zice: „Hristos” Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei
păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu” (1 Timotei 1:15).
O lume ignorantă, neştiutoare
Pavel, Fariseul de odinioară, spune despre sine: „măcar că mai înainte eram un hulitor, un
prigonitor şi batjocoritor, dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neştiinţă, în necredinţă!”
(versul 13). Aceasta este problema. Noi am fost neştiutori de toate acestea. Pavel ne spune că
„Hristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiţi” (Romani 5:6). Lumea nu ştie ce face!
Dar Dumnezeu ştie, şi într-o zi noi o vom şti de asemenea cu toţii. A fost scopul Lui dela
început. Isus a venit în această lume ştiind că va fi omorât (Ioan 12:27). Isus a inspirat pe
proorocii Vechiului Testament nu numai să prezică moartea Sa, dar s-o descrie în amănunte
grafice. Sistemul sacrificial dat Israelului a prefigurat oferta perfectă ce avea să vină.
Isus a prezis moartea şi suferinţa Lui discipolilor Săi, în câteva ocazii, dar cea mai mare
parte dintre ei a refuzat să accepte ce le-a zis El. A fost cu mult mai confortabil să creadă că El
avea să-Şi stabilească Imperiul chiar atunci şi acolo, şi toate grijile lor vor fi terminate.
Pavel vorbeşte de „înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o
rânduise Dumnezeu, mai înainte de veci…pe care n-a cunoscut-o nici unul dintre fruntaşii
veacului acestuia; căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei” (1 Corinteni 2:78).
În Faptele Apostolilor 3:17, Petru spune: „Şi acum fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut
aşa, ca şi mai marii voştri.” Adaugă el, „Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte
prin gura tuturor proorocilor Lui: că, adică Hristosul Sau va pătimi” (versul 18).
Nu rămâne în ignoranţă
Dar Dumnezeu nu ne vrea să stăm în ignoranţă. Crima a fost atâta de necrezut, atât de ne
egalată, încât povestea tot vine înapoi şi noi nu putem să scăpăm de ea.
Intr-adevăr, conducătorii evrei au iniţiat fapta, şi Romanii au executat-o. Dar pentru că
fiecare dintre noi a păcătuit, El a murit pentru fiecare dintre noi. Nu este nimic complicat în
aceasta. Asta este ce doreşte El ca noi să înţelegem. Dacă noi nu am fi păcătuit, dacă eu nu aş fi
păcătuit, El nu ar fi trebuit să moară. Dacă noi nu am fi atât de înăspriţi, suferinţa şi moartea Lui
nu ar fi trebuit să fie atât de oribilă. Nici unul dintre noi nu este nevinovat de această crimă.
Aceasta este ceea ce Petru şi Pavel şi Ioan încearcă să ne spună.
Noi am citit relatarea despre gelozia şi ura către Hristos şi poate că în tăcere ne spunem
nouă înşine, „Eu nu aş fi făcut aceasta dacă aş fi fost acolo.” Dar suntem greşiţi în două privinţe.
Există vre-o diferenţă reală în felul în care ne exprimăm gelozia, invidia, lăcomia, mânia şi ura
faţă de alţii şi ce I-au făcut acei oameni lui Isus? Isus Însuşi subliniază aceasta, „Ori de câte ori
aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut”
(Matei 25:40, 45).
Păcatul este păcat, nu contează cine este victima. Şi dacă El nu ar fi luat locul nostru în
moarte, aceasta este pedeapsa la care ne-am aştepta. Aşa că cum putem noi scăpa punând vina
pe altul pentru moartea lui Isus, când fiecare dintre noi a avut partea lui în ea?
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Al doilea, am fi făcut noi mai bine dacă am fi fost acolo?
Iuda, înflăcăratul Lui discipol de la început, L-a trădat pentru o sumă de bani. Petru, cel
mai înfocat susţinător al Lui, a negat că L-ar fi cunoscut vreodată pe Isus, când Isus era judecat.
Ceilalţi discipoli, din care toţi îşi afirmaseră loialitatea până la moarte (Matei 26:35), au dispărut
în noapte după ce El a fost arestat.
Nici unul nu a produs vre-o apărare pentru Isus la judecata Sa. Nimeni nu L-a susţinut,
nimeni nu a stat lângă El. Pilat a ştiut că El era nevinovat dar ca să-şi menţină favoarea în faţa
altora – la un asemenea preţ devastator de ridicat – a căzut de acord ca să condamne un Om
nevinovat la o moarte hidoasă. Conducătorii religioşi ai zilei, pur şi simplu nu au putut permite
cuiva să vină şi să le încurce treburile lor. Şi poporul până la urmă a devenit numai o parte dintro mulţime.
Hai să punem întrebarea din nou: Cine a fost cel care l-a omorât pe Isus? Noi toţi, pentru
că din cauza păcatelor noastre, suntem vinovaţi. Şi totuşi nu suntem complet responsabili pentru
moartea lui Hristos în final – pentru că răscumpărarea din păcat şi pedeapsa lui prin suferinţa şi
moartea lui Hristos au fost în acord cu voinţa lui Dumnezeu Tatăl şi Însuşi Hristos.
Dumnezeu „a dat pe singurul Lui Fiu” (Ioan 3:16). „Domnul a găsit cu cale ca să-L
zdrobească prin suferinţă…Dar, după ce îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat…va lua asupra Lui
povara nelegiuirilor lor” (Isaia 53:10-11). Isus a spus, „Îmi dau viaţa…Nimeni nu mi-o ia cu
sila, ci o dau Eu dela Mine…Aceasta este porunca, pe care am primit-o dela Tatăl Meu” (Ioan
10:17-18).
Intr-adevăr acesta a fost planul lui Dumnezeu dela început.
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Capitolul 11

Isus Hristos,
Înţelepciunea lui Dumnezeu
„…Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o
rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci” (1 Corinteni 2:7).

Am văzut faptele, acum avem nevoie să înţelegem implicaţiile din-napoia lor.

Avem

nevoie să pricepem semnificaţia răstignirii lui Hristos.
Dacă Isus este exact cel care zice El că a fost, atunci tot ceea ce a zis El este adevărat.
Întregul nostru viitor depinde de faptul dacă noi credem aceasta. Şi dacă noi vom crede tot ceea
ce a predicat El, dacă noi I ne vom supune şi vom urma în paşii Lui în fiecare aspect, va depinde
dacă noi vom fi convinşi de această problemă.
Adevărata poveste a vieţii, morţii, învierii şi al întoarcerii viitoare a lui Hristos este prea
însemnată pentru ca noi s-o eliminăm din minte.
Desigur că a fost plănuită în felul acesta pentru ca să ne atragă atenţia. Indiferent cât de
mult după eveniment, a fost menită să aibă un impact asupra fiecăruia dintre noi.
Noi ne confruntăm aici cu o problemă care ne va afecta pe noi toţi la nivelul cel mai
profund. În povestea lui Isus Hristos există ceva ne mai auzit în întreaga istorie a omului şi
religiei: Dumnezeu Creatorul vine în persoană pe pământ ca o fiinţă umană. El şi-a cedat
privilegiile şi puterea pe care le-a avut în existenţa lui trecută, Îşi pune viaţa şi întreaga Lui
existenţă viitoare în mâinile Tatălui, este născut într-o familie simplă, dintr-o naţiune ocupată, ca
să trăiască o viaţă care Îl dezvăluie pe Dumnezeu Tatăl, şi după aceea să moară pentru noi.
Isus, revelaţia lui Dumnezeu
Isus a zis, „Toate lucrurile Mi-au fost date în mâni de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte
deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul, şi acela
căruia vrea Fiul să-L descopere” (Matei 11:27). Isus cere să fie singurul Destăinuitor de
Dumnezeu. Isus a declarat, „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9). Pavel scrie
că „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut…” (Coloseni 1:15).
Evrei 1:1-3 spune că „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în
multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul…El,
care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui…” (Evrei 1:1-3).
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Aceasta ne spune nouă că cu mult timp în urmă, Dumnezeu a dezvăluit voinţa Lui prin
oameni pe care i-a folosit să vorbească pentru El, dar acum El se dezvăluie pe Sine şi voinţa Lui
prin Isus, pe care El L-a trimis chiar după tronul Lui din ceruri.
„…v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu” a spus Isus (Ioan 15:15). Dar nu
numai că El a exprimat voinţa lui Dumnezeu, El a venit pe pământ şi a trăit-o în condiţiile cele
mai dificile, ca o mărturie pentru întreaga omenire.
Gloria lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu şi Dumnezeu Însuşi au fost dezvăluite
fiecărei fiinţe omeneşti în persoana lui Isus Hristos. Pentru că aşa cum a spus Isus, „Cine M-a
văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl…” (Ioan14:9).
Isus a reprezentat perfect pe Tatăl. Când l-ai văzut pe Isus, ai văzut reflectată în El
dragostea şi caracterul perfect, drept al lui Dumnezeu. Prin tot serviciul lui Isus încarnat, a
strălucit dragostea absolută şi plină de răbdare a lui Dumnezeu pentru omenire.
Descoperirea lui Dumnezeu în comparaţie cu alte religii
Ravi Zacharias, în cartea sa „Jesus Among Other Gods” [Isus între alţi dumnezei], ne
explică diferenţele dintre Isus şi fondatorii altor religii mondiale: „În inima fiecărei religii majore
este un exponent conducător. Dar vine o bifurcare, sau o distincţie, între persoană şi predică –
Mohammed la Coran, Buddha la Calea Nobilă, Krişna la filozofia lui, Zoroastru la eticile lui.
„Orice am zice noi despre pretenţiile lor, o realitate este fără scăpare. Ei sunt învăţători
care indică spre învăţăturile lor sau arată spre o cale specială. În toate acestea, rezultă o
învăţătură, un mod de viaţă…Este Zoroastru pe care-l asculţi. Nu este Buddha care te salvează,
este „Adevăriri Nobile” care te instruesc, nu este Mohammed care te transformă; este frumuseţea
Coranului care te atrage.”
„În contrast, Isus nu numai că a predicat sau a şi desluşit mesajul Său. El a fost identic cu
mesagiul Lui…El nu numai că a proclamat adevărul. El a zis „Eu sunt adevărul.” El nu numai
că a arătat o cale. El a zis, „Eu sunt calea.” El nu numai că a deschis perspective. El a zis, „Eu
sunt poarta.” „Eu sunt Bunul Păstor.” „Eu sunt reînvierea şi viaţa.” (2000, p.89). Isus nu a
oferit pâine ca să hrănească sufletul, El a zis El este Pâinea. Isus nu a fost numai un învăţător a
unei etici superioare, El a fost însăşi Calea. Isus nu numai că a promis viaţa veşnică, El a zis,
„Eu sunt învierea şi viaţa” (Ioan 11:25).
Ceea ce devine limpede este că numai Isus este adevăratul Dezvăluitor al Dumnezeului
adevărat. Nu poate să fie evadare dela ceea ce au văzut oamenii. Dumnezeu s-a arătat în
asemenea manieră că nu există nici un drum uşor de scăpare pentru nici unul dintre noi. Trebuie
s-o privim drept în faţă – că Isus a fost cine a zis El că a fost şi că fusese trimis aici de către
Tatăl.
Nu există nici un asemenea lucru ca „multe sunt căile ce duc la Dumnezeu.” Isus a
declarat: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6).
De aceea Petru a putut declara cu curaj: „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer
nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi” (Faptele Apostolilor 4:12).
Scopul dela început al lui Dumnezeu
Planul lui Dumnezeu ca „să ducă pe mulţi fii la slavă” (Evrei 2:10) include reconcilierea
omenirii cu Sine Însuşi prin Isus Hristos (2 Corinteni 5:18-19). Pentru ce avem nevoie de acea
reconciliere? Isaia 59:1-2 ne spune: „Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască,
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nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi
Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte.”
Păcatele noastre ne-au despărţit de Dumnezeu. Pavel vorbeşte despre noi ca duşmani în
nevoie de reconciliere cu El – o reconciliere care vine numai prin sacrificiul lui Isus Hristos.
„…căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului
Său…” (Romani 5:10).
Petru a spus că prin această moarte „El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii”
(1 Petru 1:20), şi Ioan vorbeşte de Isus ca „Mielul care a fost înjunghiat dela întemeierea lumii
(Apocalipsa 13:8). Venirea unui Mesia care să fie un sacrificiu salvator a fost planificată înainte
de începutul lumii prezente.
Primii noştri părinţi omeneşti Adam şi Eva au păcătuit. Şi toată omenirea i-a urmat. Şi
totuşi Dumnezeu ar şterge duşmănia din minţile creaturilor omeneşti pentru El, demonstrând
dragostea Lui pentru noi toţi, prin singurul mijloc convingător posibil – Însuşi Creatorul avea să
vină pe pământ şi să-şi sacrifice viaţa Lui pentru noi (Ioan 3:16-17).

Ruperea Perdelei din Templu
Matei
înregistrează
câteva
evenimente care au avut loc la moartea lui
Hristos.
Unul, care iniţial a părut
nesemnificativ, dar a fost un simbol de mare
importanţă, se găseşte în Matei 27:50-51:
„Isus a strigat iarăşi cu glas tare, şi Şi-a dat
duhul.
Şi îndată perdeaua dinlăuntrul
templului s-a rupt în două, de sus până jos,
pământul s-a cutremurat, stâncile s-au
despicat.” Ce a însemnat aceasta, acest
eveniment, că a fost atâta de important încât
trei dintre scriitorii Evangheliilor l-au
consemnat?
Templul era împărţit în două părţi; o
cameră exterioare chemată Locul Sfânt în
care serveau un număr de preoţi, şi o cameră
interioară numită Cel Mai Sfânt Loc sau
Sfânt al Sfinţilor. Această cameră interioară
reprezenta prezenţa lui Dumnezeu. A fost
atât de sfântă încât singura persoană permisă
în ea era Marele Preot, şi atunci numai o
singură dată pe an, ca să facă ispăşire pentru
păcatele lui şi ale întregului popor.
Aceasta cameră sfântă, Sfânta
Sfinţilor, era separată de restul templului de
o perdea minunat de frumoasă şi brodată cu
multă grijă. Conform cu descrierile evreieşti
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ale templului, această perdea a fost întradevăr masivă – măsurând cca 30 de
picioare lăţime, 60 de picioare înălţime şi
trei inci grosime (cca 7.5 cm.). Ruperea ei
de sus şi până jos la moartea lui Isus a fost
un eveniment şocant şi tulburător. Cum a
putut Dumnezeu să permită aşa ceva să se
întâmple înăuntrul templului Lui?
Şi totuşi Dumnezeu nu numai că a
fost în spatele acestui eveniment dar El
intenţionat a rupt perdeaua ca să accentueze
un fapt – că păcatele omenirii, care ne-au
separat de El (Isaia 59:2), pot fi iertate acum
prin sângele vărsat al lui Isus Hristos.
Comparând cum mai înainte Marele
Preot putuse să treacă prin perdea numai o
singură dată pe an pentru a oferi ispăşirea
pentru păcate, Evrei 10:19-22 explică cum
acum un nou Mare Preot, Isus Hristos, prin
sacrificiul Lui de Sine a înlocuit acest ritual
pentru totdeauna şi dă omenirii acces direct
la Dumnezeu.
„Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin
sângele lui Isus avem o intrare slobodă în
Locul prea sfânt, pe calea cea nouă şi vie, pe
care ne-a deschis-o El, prin perdeaua
dinlăuntru, adică trupul Său: şi fiindcă avem

un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu,
să ne apropriem cu o inimă curată, cu
credinţă deplină şi cu inimile stropite şi
curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat
cu o apă curată.”
Lecţia pentru noi este că, urmând
pocăinţa din inimă, noi putem „să ne
apropiem cu deplină încredere, ca să

căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca
să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evrei
4:16). Din cauza sacrificiului lui Hristos,
noi ne bucurăm de acces direct la tronul
Creatorului nostru milostiv şi plin de
dragoste. (Pentru a afla mai mult, vezi „În
viaţă din nou azi şi pentru totdeauna,”
începând la pagina 90.)

În viaţă din nou azi şi pentru totdeauna
Într-un act de suprem sacrificiu Isus
din Nazaret Şi-a dat viaţa Lui pentru
întreaga omenire. Totuşi mormântul nu L-a
putut ţine; El s-a înălţat la viaţă veşnică.
Cum este El acum?
Apostolului Ioan i-a fost dată o
viziune a lui Isus Hristos reînviat şi
glorificat în Apocalipsa 1:12-18. „M-am
întors ca să văd glasul care îmi vorbea. Şi
când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice
de aur. Şi în mijlocul celor şapte sfeşnice pe
cineva, care semăna cu Fiul omului ,
îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare şi
încins la piept cu un brâu de aur.
Capul şi părul lui erau albe ca Lâna
albă ca zăpada, ochii Lui erau ca para
focului: picioarele Lui erau ca arama
aprinsă, şi arsă într-un cuptor, şi glasul Lui
era ca vuietul unei ape mari.
În mâna dreaptă ţinea şapte stele.
Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două
tăişuri şi faţa lui e ca soarele, când
străluceşte în toată puterea lui.
Când l-am văzut, am căzut la
picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna
dreaptă peste mine, şi a zis; „Nu te teme! Eu
sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu.
Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii
vecilor.”
Isus trăieşte acum pentru totdeauna
ca o fiinţă spirituală imortală. Ioan ne spune
de asemenea că adepţii Lui credincioşi, la
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reînviere, vor fi ca El – „ori cine are
nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după
cum El este curat” (1 Ioan 3:2-3).
Isus stă acum la mâna dreaptă a lui
Dumnezeu
Tatăl „stă la dreapta lui
Dumnezeu, după ce S-a înălţat la cer, şi Şi-a
supus îngerii, stăpânirile şi puterile” (1 Petre
3:22). El este Capul viu, activ, al Bisericii
Lui (Coloseni 1:18), şi ca „primul născut
între mai mulţi fraţi” (Romani 8:29) El ajută
încontinuu să-i aducă pe alţii la salvare în
familia lui Dumnezeu.
Cum îi serveşte El pe fraţii şi surorile
Lui pe pământ? Aminteşte-ţi că El este
Mediatorul dintre oameni şi Dumnezeu (1
Timotei 2:5). Una dintre temele majore ale
cărţii Evrei este ca să arate cum Îşi
îndeplineşte Isus rolul Lui sacru ca Marele
nostru Preot (pentru a afla mai mult, vezi
„Ruperea Perdelei din Templu,” pagina 89.)
Păcatul a dăunat serios rasei
omeneşti.
„Oricine face păcat face şi
fărădelege; şi păcatul este fărădelege”
(1 Ioan 3:4).
Păcatul ne desparte de
Dumnezeu (Isaia 59:1-2) şi periclitează
răsplata noastră veşnică. Este duşmanul
implacabil al fiecărei fiinţe omeneşti şi
trebuie să fie cucerit. Aceasta nu este uşor şi
nu a fost făcută niciodată.
Dar Hristos ştie cum este ca să ai
natura omenească, să fii ispitit să păcătuieşti,
să fii tentat să încalci legea spirituală a lui

Dumnezeu. „Şi prin faptul că El Însuşi a
fost ispitit în ceea ce a suferit, poate veni în
ajutorul celor ce sunt ispitiţi” (Evrei 2:18).
Hristos a făcut orice a fost necesar ca
să reziste atracţiilor carnale şi ispitelor de a
păcătui. El nu le-a subestimat niciodată. El
s-a rugat şi a postit, dar cel mai mult El a
continuat să depindă şi să caute ajutorul la
Tatăl.
Pentru că El nu a încălcat legea lui
Dumnezeu nici odată, „Dumnezeu a osândit
păcatul în firea omenească” (Romani 8:3).
Prin contrast, păcatul ne-a corupt, şi unul
dintre scopurile noastre majore ca Creştini
este să învăţăm să învingem mrejele lui.
Totuşi noi nu putem face aceasta aparte de
Mântuitorul nostru, care ne-a spus,
„…despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic”
(Ioan 15:5).
Observă în Evrei 4:14-16: „Astfel,
fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a
străbătut cerurile – pe Isus, Fiul Lui
Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea
noastră. Căci n-avem un Mare Preot care să

n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul
care în toate lucrurile a fost ispitit ca noi, dar
fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină
încredere de scaunul harului, ca să căpătăm
îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim
ajutaţi la vreme de nevoie.”
Hristos este autorul şi conducătorul
mântuirii noastre. „De aceea şi poate să
mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se
apropie de Dumnezeu prin El, pentru că
trăieşte pururi ca să mijlocească [cu Tatăl]
pentru ei” (Evrei 7:25). Isus stă la mâna
dreaptă a lui Dumnezeu „ca să se înfăţişeze
acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu”
(Evrei 9:24).
Prin darul Duhului lui Dumnezeu,
Isus figurativ trăieşte din nou în creştinii
convertiţi (Galateni 2:20), împuternicindune să trăim o viaţă nouă, dumnezeiască,
modelată după viaţa Lui. Prin sacrificiul Lui
şi trăind din nou în noi, noi putem fi salvaţi
„dela orice fărădelege” şi curăţaţi ca „un
norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru
fapte bune” (Tit 2:14).

Dinamica Sacrificiului lui Hristos
Dumnezeu a trebuit să se asigure că fiinţele omeneşti, pe care El le-a intenţionat să
devină copii în familia Sa divină (2 Corinteni 6:18), nu se vor întoarce niciodată împotriva Lui la
nici un moment în viitor. (Pentru a afla mai mult despre acest viitor de necrezut, cere sau
descarcă depe Internet [www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm] o copie gratuită a
broşurii Care este destinul tău?).
De când primul bărbat şi prima femeie nu L-au ascultat pe Dumnezeu şi au ales să
urmeze pe Satana, cum ar putea garanta Dumnezeu că aceasta nu se va întâmpla din nou? Cum
i-ar putea Dumnezeu aduce la punctul că ei nu se vor întoarce niciodată împotriva Lui? Cum ar
putea El să le cucerească încrederea deplină?
Planul pentru Cuvânt ca să devină fiinţă umană şi să-Şi dăruiască viaţa Lui pentru
întreaga omenire ar stabili fără îndoială dragostea lui Dumnezeu.
Sacrificiul lui Isus a fost nu numai ca plată pentru păcat, dar pentru totdeauna ar fi o
mărturie a dragostei lui Dumnezeu (Ioan 3:16-17). Dumnezeu ar avea o relaţie cu copiii Lui,
care ar fi în această relaţie, pentru că ei au vrut să fie acolo. Ar fi o relaţie de încredere deplină.
Este evident că primele fiinţe omeneşti nu au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu şi
Creatorul lor. Exact mai înainte ca Isus să fie arestat şi omorât, El a declarat categoric
discipolilor Lui, „Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte, şi L-aţi şi văzut” (Ioan 14:7).
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Declaraţia pe care a făcut-o Isus în rugăciunea Sa finală devine acum de sine stătătoare:
„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus
Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). Sacrificiul Său ar fi ultima mărturie, declaraţia
absolută, a dragostei lui Dumnezeu Tatăl şi a lui Isus Hristos pe care au avut-o pentru omenire.
Discipolii în curând îl vor cunoaşte pe Dumnezeu în modul cel mai profund şi vor veni la cea
mai profundă înţelegere. „Dumnezeu este dragoste,” este modul în care apostolul Ioan a
exprimat-o (1 Ioan 4:8, 16).
O lecţie în dragostea cea mai mare
Când vei ajunge, cum au ajuns discipolii, să-L cunoşti pe Isus cel real şi adevărata Lui
poveste, acest fapt va avea o semnificaţie enormă..
Această demonstraţie de dragoste a fost atât de puternică. O înţelegem noi oare?
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. Dumnezeu, în adevăr, nu a trimis pe Fiul Său
în lume ca să judece lumea ci ca lumea să fie mântuită prin El” (Ioan 3:16-17).
Aceia care nu au simţit dragostea dela aceia care ar fi trebuit să le-o dea, pe nume părinţi
sau alţi membri de familie, adesea au greutate iubindu-i pe alţii. Fără exemple de dragoste dela
alţii, noi nu am cunoaşte dragostea. Dragostea este ceva ce nu ne poate fi explicat; simplu, noi
trebuie s-o simţim nemijlocit. Noi nu ştim cum să iubim până nu ne este arătat mai întâi.
Fără să simţim bunătatea altora, noi nu avem un motiv convingător ca să facem ce este
drept. Fără să simţim dragostea lui Dumnezeu exprimată prin moartea lui Hristos, noi nu am
avea un motiv convingător să iubim pe alţii. Fără să ajungem la realizarea că Dumnezeu a murit
pentru fiecare dintre noi personal şi individual, noi nu am putea fi condamnaţi pentru păcatele
noastre personale până la punctul de a nu mai voi să păcătuim niciodată.
Dumnezeu Tatăl şi Isus Hristos au ştiut exact cum să ajungă să-Şi împlinească planul Lor
de a aduce copiii în Familia Lor divină – copiii care vor vrea întotdeauna să rămână în această
sacră şi iubitoare relaţie de familie. Pentru Isus – care a fost Creatorul fiecărui lucru şi care a
trăit pentru eternitate – ca să trăieşti ca un muritor şi să trăieşti între muritori şi atunci să şi mori
pentru ei astfel, ca ei să poată avea de asemenea viaţă veşnică, nu poate fi nimic mai puţin decât
divin.
Acelaşi lucru este adevărat pentru Tatăl, care a renunţat la tovarăşul Său etern, mai
apropiat de El decât orice relaţie omenească poate să apropie, şi a permis ca Isus să treacă prin
suferinţa prin care a trecut El, pentru beneficiul întregii omeniri. Pentru amândoi, sacrificiul este
de ne imaginat.
Este ne mai auzit în experienţa omenească. Bunătatea omenească nu se aseamănă nici pe
departe. Cum a scris Pavel în Romani 5:7-8: „Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva;
dar pentru
binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de
noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”
Pavel conclude că Hristos este „înţelepciunea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:24) şi că
ideea de „Isus Hristos şi pe El răstignit” (1 Corinteni 2:2) este „înţelepciunea tainică a lui
Dumnezeu, pe care o rândui-se Dumnezeu, mai înainte de veci” (versul 7). Planul lui Dumnezeu
prevede un mijloc pentru păcatele noastre ca să fie iertate dar este de asemenea conceput ca noi
să nu mai alegem vreodată calea păcatului. Dumnezeu a ştiut cum să rezolve problema păcatului
şi a predeterminat scopul Lui mai înainte ca primul om să fi luat prima răsuflare.
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Capitolul 12

Întâlnirea Ta Cu Destinul:
Întâlnind pe Isus cel Real
„Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug” (Ioan 10:10).

Neînţelegerea aşteptărilor lui Isus a adepţilor Săi este una dintre cele mai mari tragedii.
Asumând greşit că Isus a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre astfel ca noi să facem ori şi ce
voim, mulţi au o imagine mintală a lui Isus ca o Fiinţă liniştită, docilă, iubitoare, înmânând viaţa
noastră vecinică oricăruia care simplu Îl va recunoaşte ca Domn şi Mântuitor. Mulţi cred că
sunt multe drumuri care conduc la Dumnezeu şi o viaţă plină de bucurii după aceea.
Biblia ne descoperă că fiecare dintre noi are o întâlnire cu destinul când ne vom înfăţişa
lui Isus şi vom da socoteală de faptele noastre. Surprinzător, felul în care Isus va apărea atunci
când El se va reîntoarce şi criteriile pe care le va folosi ca să determine cine va fi în Împărăţia Sa
sunt foarte diferite de aceea ce cei mai mulţi oameni au fost conduşi să creadă. Asemănător cu
confuzia legată de prima reîntoarcere a lui Isus, este flagrantă neînţelegerea privitor la a doua
reîntoarcere a Sa.
Dece va veni Hristos a doua oară?
Isus este descris în cartea Apocalipsa ca Mântuitorul înviat, Mesia care se pregăteşte să se
reîntoarcă pe pământ a doua oară. „Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort
şi iată că sunt viu în vecii vecilor” (Apocalipsa 1:17-18).
Dar cum va veni şi dece? În Matei 24 El ne dă un răspuns sobru. Răspunzând întrebării
discipolilor, despre momentul reîntoarcerii Sale şi sfârşitul acestei epoci a oamenilor, Isus a
proiectat un scenariu înfricoşător care include decepţie religioasă universală, războaie, foamete şi
dezastre naturale devastatoare. „Dar toate acestea nu vor fi decât începutul durerilor” (versul 8).
La ce moment va interveni El? În momentul când omenirea va fi faţă-n faţă cu
anihilarea. „Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată dela începutul
lumii până acum, şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea nu vor fi scurtate, nimeni nu ar scăpa;
dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea for fi scurtate ” (versurile 21-22).
Dece trebuie Isus Hristos să se reîntoarcă? Condiţiile vor fi devenit aşa de teribile, atâta
de ameninţătoare pentru viaţă, încât existenţa omenească va fi în pericol de extincţie. El a venit
Jesus Christ The Real Story.doc

- 90 -

pe pământ în primul rând ca să ne salveze de păcatele noastre. Şi El va veni în al doilea rând ca
să ne salveze de noi înşine.
Iniţial cel puţin, nu va fi o revedere plăcută. Apocalipsa 6:16-17 Îl descrie ca venind
mânios din cauza refuzului continuu al omenirii de a se supune legilor Lui şi a continui alunecări
a lumii în fărădelege şi sinucidere. Reîntoarcerea Sa va fi anunţată cu sunetele de trompete
introducând pe pământ calamităţi monumentale (capitolele 8 şi 9). Şi totuşi în toată aceasta este
marea Lui grijă pentru omenire care conduce la mânia lui dreaptă.
Isus este descris ca Unul care se reîntoarce ca să guverneze peste naţiunile întregului
pământ (Apocalipsa 11:15). El nu va tolera rezistenţa nimănui care se opune guvernării Lui
drepte şi va face război cu naţiunile şi conducătorii care I se opun (Apocalipsa 19:15). El
pedepseşte şi ia controlul pentru binele nostru – ca să aducă pacea unei lumi înclinată spre
distrugere.
Aceasta este poate cea mai importantă descriere a lui Isus din Biblie, pentru că acesta este
Isus Hristos pe care întreaga omenire Îl va reîntâlni cândva în anii viitori – poate că în viitorul nu
prea îndepărtat.
Din aceste profeţii devine clar că Isus nu a murit pentru ca noi să ne avem calea noastră.
„…S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi
Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume;
pentru, ca în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi…” (Filipeni 2:8-10).
Isus Îşi va lua locul de drept ca cârmuitorul pământului, ca salvatorul Mesia, când se va
reîntoarce. Unde te vei afla tu în acel moment?
Am pierdut noi ceva?
Aşa cum s-a notat la începutul acestui capitol, mulţi au ideea că Isus a murit pentru noi ca
să elimine orice cerinţă de a ne supune legii lui Dumnezeu – şi că un gentil, docil Isus ne va
admite în prezenţa Lui eternă, dacă noi numai Îl vom recunoaşte pe El ca Mântuitorul nostru,
indiferent de modul în care noi alegem să trăim.
Dar ca să crezi aceste lucruri înseamnă să crezi într-un Isus fals şi să pierzi complet
semnificaţia promisiunii Lui a venirii a doua. El trebuie să se întoarcă precis pentru că noi am
urmat calea de a face tot ceea ce vrem noi, refuzând legile lui Dumnezeu – şi această cale se
termină la punctul de extincţie globală.
Ce cale vei alege tu? Este adevărat că sacrificiul lui Hristos a demonstrat dragostea lui
Dumnezeu, şi nimic nu ar putea fi o demonstraţie mai convingătoare a acelei dragoste. Dar este
aceasta întreaga poveste? Este Creştinismul o chestiune numai de ce a făcut Isus pentru noi?
Ori suntem noi dispuşi să-L urmăm pe Isus făcând ceea ce ne-a poruncit El şi urmând exemplul
Lui?
Avem noi intenţia ca numai să credem în El, sau vom crede de asemenea şi mesajul Lui?
Aceasta constituie o mare diferenţă. El a propovăduit Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu,
Împărăţie conducătoare a lumii pe care El o va stabili la reîntoarcerea Sa. Eşti gata să fii în
Împărăţia lui Dumnezeu? Poţi să înţelegi că Împărăţia lui Dumnezeu este o împărăţie reală care
va domina peste întreg pământul şi, în sens absolut, se va întinde în toată infinitatea pentru
veşnicie?
Isus a explicat legile Împărăţiei lui Dumnezeu în Predica de pe Munte. Acestea sunt
amplificări ale aceloraşi legi pe care Le-a dat în Sinai, legi pe care El le-a trăit perfect de a cursul
întregii Sale vieţi. Şi Isus a spus că dacă cineva le micşorează în orice fel, aceeaşi persoană va fi
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privită ca cea mai neînsemnată (Matei 5:19). Şi totuşi, tragic, majoritatea celor care pretind că îl
urmează pe Isus refuză declaraţiile Lui clare asupra acestei chestiuni importante.
Se pare că învăţăturile creştinismului, din momentul când apostolii au dispărut de pe
scenă, s-au concentrat pe ideea atrăgătoare a Unuia care te iubeşte, te iartă, te consolează şi te
acceptă. Dar puţini au explicat că Isus cere ca adepţii Lui să se supună poruncilor Tatălui,
pentru binele lor şi pentru beneficiul şi binecuvântarea celor din jurul lor (1 Ioan 2:3-6; 5:3).
Dacă nu înţelegi poruncile lui Dumnezeu, atunci nu înţelegi păcatul, pentru că păcatul
este încălcarea poruncilor lui Dumnezeu (1 Ioan 3:4). Şi dacă nu înţelegi ce este păcatul, atunci
cum te poţi pocăi? Fără pocăinţă – întorcându-te de la traiul modului tău propriu de viaţă la
modul de viaţă a lui Dumnezeu – cum poţi accepta cu adevărat pe Isus Hristos ca Domn şi
Mântuitor?
Isus nu a murit ca noi să ne simţim mai bine despre noi. Isus a murit ca să plătească
pedeapsa pentru păcatele pe care tu şi eu le-am comis. Dacă ne întoarcem la o viaţă plină de
păcate după ce cunoaştem toate acesta, noi „Î-l răstignim din nou…pe Fiul lui Dumnezeu, şi-L
dăm batjocurii” (Evrei 6:6). Atunci dece I-am dispreţui sacrificiul Lui şi L-am omorî din nou?
La ce se aşteaptă El?
În Luca 6:46 Isus a pus o întrebare pe care noi toţi trebuie s-o considerăm foarte serios:
„Dece-Mi ziceţi: „Doamne, Doamne!” şi nu faceţi ce spun Eu?”
Nu este destul ca să-L chemăm pe Isus „Domn” sau să-L acceptăm pe El ca atare. Cum a
explicat Isus în Matei 7:21, „Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia
cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.” Intrarea în Împărăţia lui
Dumnezeu cere trăitul conform voinţei lui Dumnezeu. Nimic altceva nu va fi suficient.
El continuă în versurile 22-23: „Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne!
N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi
multe minuni în Numele Tău? Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut;
depărtaţi-vă dela Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege!”
Despre ce legi ar putea vorbi El? Aceleaşi legi pe care El le-a observat la perfecţie.
Aceleaşi legi pe care El, ca Dumnezeu al lui Avram, Isaac şi Iacov, le-a dezvăluit lui Moise.
Aceleaşi legi, pe care El le va institui ca să guverneze întreaga omenire în Împărăţia Sa. El nu
va da niciodată minunatul dar al vieţii eterne acelora care, întorcându-se la păcat, „Îl răstignesc
din nou…pe Fiul lui Dumnezeu”!
Este clar că Isus se aşteaptă ca noi să ne întoarcem dela păcat şi să începem să urmăm
poruncile Tatălui Său, perfecta „Lege a Libertăţii” care ne eliberează de suferinţa şi moartea pe
care le aduce păcatul (Iacov 1:25; 2:12).
O viaţă bogată, satisfăcătoare
Este tragic că supunerea legii lui Dumnezeu este chemată „sclavie” de atât de mulţi –
incluzând, ironic, mulţi presupuşi învăţători religioşi Creştini. Apostolul Ioan ne spune limpede
că aceşti învăţători sunt greşiţi. „Căci dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui,” a
scris Ioan. „Şi poruncile Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5:3).
Isus Hristos a înţeles că trăind conform cu modul de viaţă dezvăluit al lui Dumnezeu este
cheia unei vieţi pline de succes, fericite, satisfăcătoare. „Eu am venit ca ei să aibă viaţă, şi s-o
aibă din belşug” a zis El (Ioan 10:10).
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El le-a zis acelora care L-ar fi urmat, „Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi dela
Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci
jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară” (Matei 11:29-30). Ceea ce lumea vede ca
sclavie este în realitate adevărata libertate şi fericire în Hristos. Aceasta este ceea ce Dumnezeu
promite acelora care Îl urmează pe autenticul Isus şi învăţăturile Lui adevărate.
Dar această cale nu este uşor de găsit, şi numai tu singur poţi lua hotărârea de a o urma.
„Intraţi pe poarta cea strâmtă,” ne spune El, „căci largă este poarta, lată este calea care duce la
pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.” El ne instruieşte să nu luăm calea cea mai uşoară pe
care cea mai mare parte a omenirii o preferă. „…Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care
duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află” (Matei 7:13-14). Dacă tu iei hotărârea ca să te întorci la
Isus, fă-o cu adevăratul Isus Hristos şi cu povestea Lui adevărată în minte. El este Domn. El
este demn să cârmuiască întregul pământ, şi El îl va cârmui.
El este Făcătorul pământului şi Creatorul vieţii însăşi. El Şi-a luat răspunderea completă
asupra creaţiei Sale prin venirea Lui pe pământ ca să demonstreze intenţiile Lui bune faţă noi şi,
cu aderenţă credincioasă la voinţa lui Dumnezeu, să moară pentru noi. El nu va da greş să
împlinească misiunea Lui de a stabili Împărăţia Sa de pace peste întregul pământ.
Aşa că dacă Îl accepţi pe El, aminteşte-ţi – Îl accepţi pe El ca Domn şi Cârmuitor al vieţii
tale de acum încolo. El este Cel pe care îl serveşti tu acum, şi cel pe care Îl vei servi pentru
totdeauna.
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„Vino, Doamne Isus!”

Terori de tot felul umplu lumea noastră de
astăzi. Sinucigaşi cu bombe, antrax, bombe
radioactive „murdare”, epidemii ucigaşe,
răpiri, bande, violuri, omoruri, războaie.
Peste tot unde ne uităm, tendinţa este
în jos. Neomenia omului pentru seamănul
său devine mai rea, şi chiar şi cei mai
optimişti găsesc cu greutate să se
împotrivească sentimentelor de premoniţie
că lumea noastră este pe cale de
autodistrugere.
Isus Hristos a privit prin istorie şi a
prezis această spirală de suferinţă conducând
la un timp de probleme fără precedent care
se vor întâmpla chiar înainte de
reîntoarcerea Sa (Matei 24:7-8; 21).
Mântuitorul nostru spiritual a promis de
asemenea să salveze omenirea fizic, dela
anihilarea totală prin venirea Sa glorioasă
(Matei 24:22, 30).
Ca Domn al Domnilor, El va aşeza
Împărăţia dreaptă,
minunată a lui
Dumnezeu (Apocalipsa 11:15; pentru mai
multă informaţie asupra acestor profeţii, cere
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sau
descarcă
depe
Internet
[www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.
htm] broşura noastră gratuită Tu poţi
înţelege profeţia Bibliei).
Acesta este momentul pentru care
poporul lui Dumnezeu de-a lungul secolelor
a sperat şi s-a rugat. „Vie Împărăţia Ta”
(Matei 6:10).
Lui Ioan, un apostol cu dragoste şi
compasiune adâncă, i-a fost dată o viziune
minunată a unui timp dincolo de toate
problemele, plăgile şi războaiele cauzate de
răutatea nepocăită a omului – un timp când
Dumnezeu va şterge toate lacrimile, când
nimeni nu va mai fi necăjit sau plângând
(Apocalipsa 21:4).
La sfârşitul ultimului capitol al
ultimei cărţi din Biblie, de trei ori a
înregistrat Ioan minunata promisiune a lui
Hristos: „Eu vin curând!” (Apocalipsa 22:7,
12, 20). În versul 20 Ioan şi toţi Creştinii
răspund cu o dorinţă fierbinte: „Vino,
Doamne Isus!”
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Dacă doreşti să ştii mai mult…
Cine suntem: Această literatură este publicată de Biserica Unită a lui Dumnezeu, o Asociaţie
Internaţională, care are preoţi şi congregaţii prin toată lumea.
Noi ne trasăm originea la Biserica pe care a înfiinţat-o Isus la începutul secolului I, A.D. Noi
urmăm aceleaşi învăţături, doctrine şi practice stabilite atunci. Comisiunea noastră este să
proclamăm întregii lumi ca un martor evanghelia sosirii Împărăţiei lui Dumnezeu şi să învăţăm
toate naţiunile să observe ceea ce a poruncit Isus Hristos (Matei 24:14; 28:19-20).
Gratis: Isus Hristos a zis: „Fără plată aţi primit, fără plată să daţi” (Matei 10:8). Biserica Unită a
lui Dumnezeu oferă aceasta precum şi alte publicaţii gratis. Noi te invităm să ceri abonamentul
tău gratis la revista The Good News (Veştile Bune) şi să te înscrii la cursul de 12 lecţii (Curs de
studiu al Bibliei) de asemenea gratis şi fără nici o obligaţie.
Noi suntem recunoscători membrilor bisericii, pentru donaţiile şi zeciuelile lor, şi a altor
susţinători care contribuie voluntar să suporte această muncă. Noi nu solicităm publicul general
pentru donaţii. Însă contribuţii care să ne ajute să împărtăşim cu alţii acest mesaj de speranţă
sunt bine venite. Toate fondurile sunt revizuite anual de o companie independentă de
contabilitate
Consilieri personali la dispoziţie: Isus a poruncit urmaşilor Săi să hrănească oile Sale (Ioan
21:15-17). Ca să ajute să satisfacă această poruncă, Biserica Unită a lui Dumnezeu are
congregaţii prin întreaga lume. În aceste congregaţii credincioşii se adună să fie instruiţi din
Evanghelie şi să îşi ţină tovărăşie.
Biserica Unită a lui Dumnezeu este dedicată înţelegerii şi practicii creştinismului Noului
Testament. Noi dorim să împărtăşim modul de viaţă a lui Dumnezeu cu aceia care în mod sincer
caută să se închine şi să urmeze pe Mântuitorul nostru Isus Hristos.
Preoţii noştri sunt dispoziţie pentru sfaturi, să răspundă la întrebări şi să explice Biblia . Dacă
doreşti să iei legătura cu un preot sau să vizitezi una dintre congregaţii, te rugăm să ne scrii la
una dinte adresele cele mai apropiate sau să iei legătura prin telefon.
Pentru informaţii suplimentare: Poţi folosi computerul tău ca să intri la locaţia World Wide Web
pe Internet. Adresa www.gnmagazine.org îţi dă acces la informaţii generale, numere trecute de
The Good News (Veştile Bune), broşuri şi multe altele.
Pentru

descărcarea

broşurilor

direct

de

www.ucg.org/litlibray/easteuropean/index.htm
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pe

Internet

foloseşte

adresa

următoare:

Gratis numai de cerut

A spus Isus Hristos aceasta cu adevărat?
Dacă ai terminat de citit această broşură, probabil că eşti foarte surprins, poate chiar
şocat, să descoperi unele din lucrurile pe care le-a zis Isus în realitate şi ce zice Biblia despre El.
Dar acolo este cu mult mai mult decât ce este învăţat, sau rareori discutat, în cele mai multe
biserici – şi când se discută, de obicei nu se potriveşte cu ceea ce a zis Însuşi Isus!
Trebuie să descoperi pentru tine însuţi ce zice Biblia. Nu accepta cuvântul nostru, ci tu
însuţi căută-l în paginile propriei tale Biblii.
Această broşură a atins multe subiecte care sunt de importanţă vitală ca să înţelegi
învăţăturile lui Hristos şi scopul lui Dumnezeu pentru omenire şi pentru tine. Noi am compilat
multe alte broşuri care discută aceste subiecte în mult mai multe amănunte. Sunt toate ale tale
gratuite, numai să le ceri, atunci când iei legătura cu unul dintre oficiile noastre sau vizitezi locul
nostru pe Internet la www.ucg.org. Ca întotdeauna nu este nici un fel de obligaţie sau cost, şi
nimeni nu te va solicita vreodată.
•
•
•

•

•

•
•

Ca să descoperi adevăruri biblice de necrezut, ce ne descoperă Biblia despre
Dumnezeu, Isus Hristos şi Duhul Sfânt, cere Cine Este Dumnezeu? [Who is
God?].
Ca să afli mai mult despre extraordinarul scop al vieţii omeneşti cum este
dezvăluit în Biblie, să fi sigur să chemi sau să scrii pentru copia ta gratuită Care
este destinul tău? !What is your destiny?].
Dece sunt atât de multe biserici, fiecare proclamând un set de doctrine diferite?
Cum poţi găsi biserica adevărată pe care Isus a promis că avea s-o construiască?
Ca să afli răspunsul cere Biserica pe care a clădit-o Isus [The Church Jesus
Built].
Pentru mai multă informaţie despre pocăinţă şi convertire – şi cum puteţi
dumneavoastră să împliniţi scopul lui Isus în tine – cere copia ta gratuită
Transformând viaţa ta: Procesul de convertire” [Transforming Your Life: The
Process of Conversion].
Ca să înţelegi care zi este Sabatul Biblic – ziua de odihnă pusă de o parte în Biblie
pentru odihnă şi serviciile religioase obişnuite săptămânale – scrie sau cheamă
pentru copia ta gratuită Dela apus la apus: Odihna de Sabat a lui Dumnezeu
[Sunset to Sunset: God’s Sabbat Rest]. Vei afla de asemenea dece Dumnezeu vrea
ca poporul Său să se adune împreună şi dece acesta, cel mai neglijat dintre Cele
Zece Porunci, este atâta de important pentru relaţia noastră cu Isus Hristos şi
Dumnezeu Tatăl
Ca să afli mai mult despre sărbătorile biblice pe care le-a ţinut Isus, cere copia
gratuită Planul Zilelor Sfinte a lui Dumnezeu: O promisiune de speranţă pentru
întreaga omenire [God’s Holy Day Plan: The Promis of Hope for All Mankind].
Care este adevărata evanghelie pe care Isus a predicat-o şi a poruncit Bisericii
Sale s-o proclame întregii lumi? Este posibil ca cea mai mare parte a Creştinătăţii
să accepte şi să predice o evanghelie diferită de cea propovăduită de Isus Hristos?
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•

•

•

Cere copia ta gratuită Evanghelia Împărăţiei [The Gospel of the Kingdom] ca să
descoperi răspunsurile.
Fundamentul comportării umane corecte este găsit în Cele Zece Porunci. Dar
dece sunt ele atât de importante? Au cumva o semnificaţie mai profundă pe care
cei mai mulţi oameni o scapă? Fii sigur să scrii sau să chemi pentru copia ta
gratuită Cele Zece Porunci [The Ten Commandments].
Sărbătorile populare de Crăciun şi Paşti nu pot fi găsite în Biblie. Care sunt
originile lor? De unde au venit ornamentele lor, cum sunt pomii decoraţi, Moş
Crăciun, iepurii şi ouăle colorate? Fii sigur să chemi pentru copia ta Sărbători
sau Zile Sfinte: Are importanţă ce zile observăm?” [Holidays or Holy Days:
Does it Matter Which Days We Keep?].
Dacă vrei să ştii mai mult despre oamenii dinapoia acestei publicaţii, cere Aceasta
este Biserica Unită a lui Dumnezeu [This Is the United Church of God].

Toate publicaţiile sunt gratuite ca un serviciu de educaţie în interesul public. Le puteţi cere sau
descărca dela www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm .
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