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Noi credem în Isus
Lecţia a doua
Hristosul

INTRODUCERE
În cele mai multe locuri din lumea contemporană, oamenii au cel puţin două
nume. De exemplu, pot avea un nume de familie care le indică apartenenţa la un anumit
grup şi un prenume care îi identifică ca persoană. Aşa că, atunci când îi învăţăm pe copii
despre Isus Hristos, de multe ori ei presupun că „Isus” este prenumele, iar „Hristos” este
numele de familie. De fapt, uneori chiar şi adulţii au această idee greşită. Însă asta nu ar
trebui să ne surprindă. La urma urmei, chiar şi Biblia foloseşte uneori cuvântul „Hristos”
ca şi cum ar fi numele lui Isus. În realitate însă, cuvântul „Hristos” este un titlu care
identifică slujirea şi onoarea lui Isus în împărăţia lui Dumnezeu.
Aceasta este a doua lecţie din ciclul Noi credem în Isus şi am intitulat-o
„Hristosul.” În această lecţie ne propunem să analizăm evenimentele şi caracteristicile
vieţii lui Isus care ne vor ajuta să clarificăm ce înseamnă că El este Hristosul.
Cuvântul „Hristos” înseamnă uns. Este traducerea cuvântului grec noutestamentar Christos, care este la rândul său traducerea cuvântului ebraic vechitestamentar Mashiach sau Mesia.
Mulţi sunt surprinşi când află că Biblia nu foloseşte termenul de „Hristos” sau
„uns” doar pentru Isus. Acesta e un termen destul de des întâlnit în Vechiul Testament,
referindu-se la oamenii care erau unşi cu ulei pentru a-i marca drept slujitori speciali ai
lui Dumnezeu. În anumite perioade ale istoriei Vechiului Testament, toţi profeţii, preoţii
şi împăraţii puteau fi numiţi „unşi” în sens general.
De exemplu, unul din cele mai importante sensuri ale termenului „Mesia” sau
„Hristos” în Vechiul Testament este referirea la descendenţii lui David care au slujit ca
împăraţi ai lui Israel şi Iuda. Putem vedea lucrul acesta în texte precum 2 Cronici 6:42,
Psalmul 89:38-39 şi 51 şi Psalmul 132:10, 17.
Dar anumite porţiuni din Vechiul Testament au creat aşteptarea că în viitor avea
să vină un Uns foarte deosebit. Acesta avea să întruchipeze în mod unic toate aceste
roluri şi să împlinească toate scopurile mântuitoare ale lui Dumnezeu în lume. Această
persoană a ajuns să fie cunoscută în rândul evreilor ca Mesia sau Hristosul. Bineînţeles,
creştinii din întreaga lume ştiu că Isus a fost acest măreţ Mesia, cel din urmă Uns,
Hristosul.
Discuţia noastră despre Isus ca Hristos se va împărţi în patru secţiuni. Mai întâi,
vom vedea semnificaţia teologică a unor evenimente din perioada naşterii şi pregătirii
Sale pentru rolul de Hristos. Apoi vom studia lucrarea Sa publică în calitate de Hristos. În
al treilea rând, vom examina pătimirea şi moartea Sa şi, în fine, vom cerceta
evenimentele asociate înălţării Sale ca Hristos. Să începem cu naşterea şi pregătirea lui
Isus.
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NAŞTEREA ŞI PREGĂTIREA
În această lecţie, vom descrie naşterea şi pregătirea lui Isus pentru slujirea
mesianică drept perioada care ţine de la vestirea naşterii Sale până la întoarcerea Sa
victorioasă după ispitirea din pustiu. Vom analiza în amănunt câteva evenimente din
această perioadă a vieţii Sale, însă înainte vom trece rapid în revistă întreaga perioadă.
Înainte de naşterea lui Isus, aceasta a fost vestită de îngeri mamei Sale fecioare,
Maria, şi logodnicului ei, Iosif. În Luca 1:26-38, îngerul Gabriel a anunţat-o pe Maria de
naşterea lui Isus. Un înger al Domnului a transmis un mesaj similar şi logodnicului
Mariei, Iosif, în Matei 1:20-21. Iosif şi Maria trăiau în Israel, care făcea parte din
imperiul roman. Când Maria era aproape să nască, Cezar August poruncit să se facă un
recensământ în vederea plăţii birurilor, şi astfel Iosif şi Maria au trebuit să meargă în
Betleem. Aceste lucruri sunt relatate în Luca 2:1-5.
Luca ne spune în 2:6-20 că Isus s-a născut în timpul acestei şederi în Betleem.
Oştiri de îngeri i-au anunţat pe nişte păstori din împrejurimi cu privire la naşterea Lui;
aceştia s-au dus să-L vadă, apoi au răspândit vestea pe care o primiseră. Orientându-se
după cârmuitorii şi evenimentele contemporane menţionate de Luca, precum şi pe baza
istoriei extra-biblice, în general istoricii au calculat că Isus S-a născut în jurul anului 4
î.H.
Biblia nu consemnează multe evenimente de la începutul vieţii lui Isus, însă Luca
2:21 afirmă că a fost numit şi circumcis la opt zile de la naştere. De asemenea, când a fost
înfăţişat la templu, doi slujitori credincioşi ai lui Dumnezeu, Simeon şi Ana, L-au
recunoscut că este Hristosul cel multaşteptat, după cum citim în Luca 2:22-40. Şi magii
de la Răsărit L-au recunoscut ca Împăratul Iudeilor, a cărui naştere a fost marcată de
mişcări supranaturale ale stelelor, după cum citim în Matei 2:1-12.
Însă Isus nu a rămas multă vreme în Israel. Când împăratul iudeu Irod cel Mare a
aflat de la magi că noul Împărat al Iudeilor Se născuse, a vrut să-L ucidă pe nou-născutul
Mesia. Aşa că a poruncit măcelărirea tuturor băieţilor sub doi ani din Betleem şi
împrejurimi. Dar Domnul l-a înştiinţat pe Iosif, care a fugit cu familia în Egipt. După
moartea lui Irod, s-au întors în Israel, dar, ascultând de o altă înştiinţare din partea lui
Dumnezeu, Iosif s-a stabilit în micul Nazaret, departe de noul împărat al iudeilor,
Arhelau, fiul lui Irod. Aceste relatări sunt consemnate în Matei 2:13-23.
Când Isus era copil, familia Lui mergea la sărbătorile anuale ale evreilor din
Ierusalim. După cum relatează Luca 2:41-52, într-una dintre aceste călătorii, când Isus
avea doisprezece ani, a făcut o impresie puternică asupra liderilor şi învăţătorilor religioşi
prin înţelepciunea şi cunoştinţele Sale.
Când avea în jur de 30 de ani, Isus a început să Se pregătească pentru lucrarea
publică. Mai întâi, a fost botezat de Ioan Botezătorul, cum citim în Matei 3:13-17, Marcu
1:9-11 şi Luca 3:21-23.
Apoi, imediat după botez, a postit în pustiu timp de patruzeci de zile, după cum
citim în Matei 4:1-11, Marcu 1:12-13 şi Luca 4:1-13. În această perioadă, S-a împotrivit
ispitelor lui Satan, înainte de a Se lansa în lucrarea publică.
Deşi s-ar putea spune multe despre perioada naşterii şi pregătirii lui Isus, ne vom
axa doar pe trei evenimente: întruparea, botezul şi ispitirea Lui. Să vorbim mai întâi
despre întruparea lui Isus.
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ÎNTRUPAREA
Termenul teologic de „întrupare” se referă la preluarea permanentă a naturii
umane de către Isus, incluzând un trup şi un suflet uman. Scriptura vorbeşte despre
întrupare în multe locuri, cum ar fi Ioan 1:1, 14, Filipeni 2:6-7 şi Evrei 2:14-17.
În această lecţie ne vom axa pe semnificaţia teologică a întrupării lui Isus,
analizând naşterea Sa din fecioară, statutul Său de moştenitor al lui David şi unirea
hipostatică dintre natura Lui divină şi cea umană. Să începem cu naşterea din fecioară.

Naşterea din fecioară
Maria, mama lui Isus, era fecioară când L-a zămislit, L-a purtat şi L-a născut pe
Isus. Ea a rămas însărcinată prin intervenţia miraculoasă a Duhului Sfânt şi a rămas
fecioară până când L-a născut pe Isus. Aceste lucruri sunt arătate explicit în Matei 1:1825 şi Luca 1:26-38.
Naşterea din fecioară a lui Isus are cel puţin trei implicaţii importante. În primul
rând, întrucât S-a născut dintr-o femeie, Isus este pe deplin uman.
Conform relatărilor din pasaje ca Geneza 1:21-28, ordinea iniţială stabilită de
Dumnezeu era ca făpturile Sale să se reproducă după soiul lor. Un rezultat specific al
acestui fapt este că femeile umane nasc întotdeauna copilaşi umani. Asta înseamnă că
Isus S-a dezvoltat în pântecul mamei Sale la fel ca orice alt copil, aşa că a fost înzestrat
cu o adevărată natură umană, formată din trup şi din suflet.
Grigorie de Nazianz, episcop al Constantinopolului, care a trăit între anii 325 şi
389 d.H., a scris despre importanţa adevăratei umanităţi a lui Isus în Epistola 51. Iată ce a
zis:
Căci ceea ce El nu a preluat, nu a vindecat... Dacă Adam a căzut doar
pe jumătate, atunci ce preia şi mântuieşte Hristos poate fi tot pe
jumătate; dar dacă întreaga natură [a lui Adam] a căzut, atunci
trebuie unită cu întreaga natură a Celui născut şi astfel mântuită ca
întreg. Aşa că să nu ne pizmuiască ei deplina mântuire ori să-L
îmbrace pe Mântuitor numai cu oasele, nervii şi portretul omului.
În acord cu Evrei 2:17, Grigorie a recunoscut că pentru mântuirea omului este nevoie de
un Mântuitor care e ca noi în plinătatea umanităţii noastre.
În al doilea rând, deoarece Isus a fost zămislit în mod miraculos de Duhul Sfânt,
natura Sa umană nu a fost deloc stricată de păcat. După cum afirmă Romani 5:12-19, toţi
oamenii poartă vina primului păcat al lui Adam şi, în conformitate cu Romani 7:5-24,
suntem stricaţi şi locuiţi de acel păcat. Dar Biblia spune clar că Isus S-a născut fără păcat.
Putem vedea lucrul acesta în 2 Corinteni 5:21 şi 1 Ioan 3:5 şi se subînţelege şi din
vestirea naşterii lui Isus din Luca 1:35. Deşi teologii au recunoscut întotdeauna că există
o oarecare taină în modul în care Isus, în pofida naşterii dintr-o mamă umană, a evitat
vina şi stricăciunea păcatului, cei mai mulţi sunt de acord că naşterea din fecioară indică
neîndoielnic supranaturala prezenţă şi păstrare susţinătoare a lui Dumnezeu, prin care s-a
realizat lucrul acesta.
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A fost esenţial ca Isus să fie fără păcat, deoarece venea să-i
răscumpere pe păcătoşi. Şi astfel, întreaga tipologie a sistemul
jertfelor din Vechiul Testament, de exemplu, care pretindea ca
animalele de jertfă să fie fără defect, fără cusur, prefigurează
necesitatea ca Isus să fie fără păcat şi nevinovat când venea să facă
ispăşire pentru noi. Cel care vine să facă ispăşire pentru păcătoşi
trebuie să fie fără păcat.
— dr. Robert G. Lister
Pentru a împlini imaginea vechi-testamentară a jertfei înlocuitoare,
jertfa trebuia să fie fără păcat sau perfectă. Cred că ne putem
închipui că, dacă Hristos ar fi fost în vreun fel părtaş cu noi în natura
păcătoasă şi ar fi fost înclinat spre purtarea păcătoasă, chiar El ar fi
avut nevoie, în mod automat, de un înlocuitor în ochii unui Dumnezeu
sfânt. Însă neprihănirea Lui L-a îndreptăţit să fie avocatul altor
persoane cu această nevoie. O altă perspectivă – nu contradictorie, ci
suplimentară – este că Isus e al doilea Adam, Cel care a reuşit acolo
unde primul Adam a eşuat. În timp ce Adam nu reuşise să ducă o
viaţă de ascultare desăvârşită, Isus Hristos a reuşit. Aşadar, indiferent
din ce punct de vedere privim, că a devenit al doilea Adam sau că a
devenit jertfa perfectă şi adecvată pentru păcat, nevinovăţia lui
Hristos are o importanţă vitală şi reprezintă un element esenţial al
veştii bune despre Mesia.
— dr. Glen Scorgie
O a treia implicaţie a conceperii şi naşterii din fecioară este aceea că Isus este cu
adevărat Mesia cel promis, care a fost trimis să-Şi mântuiască poporul de păcat şi moarte.
În Matei 1:21, Iosif a primit această profeţie într-un vis:
[Maria] va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va
mântui pe poporul Lui de păcatele sale (Matei 1:21) .
Iar în Matei 1:22-23, autorul a interpretat profeţia în felul următor:
Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise
Domnul prin prorocul, care zice: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va
naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel” care, tălmăcit,
înseamnă: „Dumnezeu este cu noi” (Matei 1:22-23).
În această explicaţie, Matei citează Isaia 7:14, arătând că faptul că naşterea lui Isus a
împlinit această profeţie demonstrează că El este Hristosul.
Unii teologi evanghelici cred că profeţia lui Isaia cu privire la naşterea din
fecioară se referă direct la Isus, pe când alţii cred că aceasta indică doar tipologic spre El.
Însă toţi evanghelicii sunt de acord că Duhul Sfânt a făcut-o în mod miraculos pe Maria
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să zămislească şi că naşterea lui Isus din fecioară demonstrează că El este Mesia cel
profeţit, prin care Dumnezeu avea să-Şi mântuiască poporul de păcat şi moarte.
După ce am abordat întruparea lui Isus din punctul de vedere al naşterii din
fecioară, să ne îndreptăm acum atenţia spre statutul Său de moştenitor al lui David.

Moştenitorul lui David
În Matei 1, autorul începe genealogia lui Isus arătând că este fiul lui
Avraam şi fiul lui David, fapt de mare importanţă pentru Matei.
Motivul este că în Vechiul Testament, pe vremea împăratului David,
Dumnezeu stabilise efectiv tiparul împărăţiei Sale, modul în care avea
să fie exercitată domnia Sa în lume. David fusese un prototip, un
model al domniei dorite de Dumnezeu – domnia lui Dumnezeu peste
poporul Lui în locul Lui. Astfel, având acest model stabilit în Vechiul
Testament, era deosebit de important ca Isus să vină şi să-l
împlinească. Aşa că acesta este un motiv foarte important. Un alt
motiv se găseşte pe paginile Vechiului Testament, în 2 Samuel 7, unde
lui David i făgăduieşte că unul va sta pe tronul său pe vecie şi că
acesta va fi cel care va institui domnia împărătească a lui Dumnezeu.
Într-un sens, această promisiune fusese încălcată atunci când, timp de
cinci-şase sute de ani, nu au mai fost împăraţi peste Israelul din
vechime. Apoi a venit Isus şi în evanghelii citim că El este Cel care stă
acum pe tronul lui David. Este de o importanţă vitală ca, atunci când
vine Mesia, să vină din spiţa lui David.
— dr. Peter Walker
Este crucial să recunoaştem că Isus a fost moştenitorul lui David, întrucât asta Îi
conferă dreptul legal de a fi Mesia sau Hristosul. În secolul al X-lea î.H., Dumnezeu a
făcut un legământ cu David, promiţându-i întemeierea unei împărăţii veşnice pe pământ,
sub domnia unuia dintre descendenţii lui. Găsim referiri la acest legământ în 2 Samuel 7
şi 1 Cronici 17.
După moartea fiului său, Solomon, împărăţia lui David s-a scindat. Însă Vechiul
Testament a prevestit că un împărat viitor din spiţa lui David, cunoscut ca „Mesia” sau
„Hristosul,” va restabili în cele din urmă împărăţia. Citim despre el în pasaje precum
Psalmii 89:3-4, 110:1-7 şi 132:17. El avea să înnoiască împărăţia lui David, să-i aducă pe
exilaţi înapoi în Ţara Făgăduinţei şi să aducă cele mai mari binecuvântări ale lui
Dumnezeu ţării restabilite. Aceste promisiuni pot fi văzute în multe locuri, inclusiv în
Ieremia 23, 30 şi 33, precum şi în Ezechiel 34:20-31 şi 37:20-28. Din această cauză
subliniază genealogiile din Matei 1 şi Luca 3 că El Se trage din David. Sunt menite să
demonstreze că Isus avea dreptul legal la slujba de Mesia sau Hristos.
După ce am analizat naşterea lui Isus din fecioară şi statutul Său de moştenitor al
lui David, suntem gata să abordăm unirea hipostatică.

-5Pentru materiale video, suporturi de curs şi alte resurse, vizitaţi Third Millennium Ministries la
adresa thirdmill.org.

Noi credem în Isus: Lecţia a doua

Hristosul

Unirea hipostatică
Termenul tehnic de „unire hipostatică” se referă la faptul că
Isus este o persoană cu două naturi distincte (o natură divină şi o
natură umană), fiecare natură păstrându-şi propriile atribute.
Isus este a doua persoană a Sfintei Treimi. De-a lungul întregii veşnicii, El a avut
divinitate deplină, cu toate atributele ei. Însă, când a fost zămislit şi născut ca om, El a
adăugat persoanei Sale o natură umană reală, cu toate atributele esenţiale ale unui om.
Conciliul ecumenic de la Calcedon, din anul 451 d.H., rezumă învăţătura Bibliei
cu privire la unirea hipostatică într-o declaraţie numită Crezul de la Calcedon, Simbolul
calcedonian sau Definiţia de la Calcedon. Iată un extras din el:
Domnul nostru Isus Hristos [este] desăvârşit în dumnezeire şi
desăvârşit în umanitate, Dumnezeu adevărat şi om adevărat, având
suflet raţional şi trup ... în toate asemenea nouă, fără păcat ...
recunoscut în două naturi, în chip neamestecat şi neschimbat,
neîmpărţit şi nedespărţit, deosebirea naturilor nefiind nicidecum
distrusă prin unire, ci păstrându-se însuşirea fiecăreia şi întâlnindu-se
împreună într-o singură persoană şi o singură existenţă.
Această definiţie este destul de tehnică, dar pentru scopurile noastre o vom
împărţi în trei. Întâi, ea afirmă că Isus are două naturi, una divină şi una umană.
Când vorbim despre unire hipostatică, vorbim despre o natură.
Spunem două naturi şi o persoană, iar naturile sunt unite cu
persoana. Prin „natură” înţelegem esenţa, materialul, proprietăţile,
substanţa naturii Sale umane, precum şi o natură diferită, natura Sa
divină. Deci, natura umană cuprinde în mod normal două substanţe,
trupul şi sufletul, sau partea materială şi cea spirituală, şi aceasta e
existenţa completă de care ai nevoie pentru a putea trăi ca fiinţă
umană. Apoi, natura divină înseamnă toate proprietăţile, puterile,
esenţa lui Dumnezeu. Când folosim termenul de natură, spunem că
Isus are ambele tipuri de existenţă, ambele tipuri de fiinţă, ambele
tipuri de viaţă. Astfel, El este în întregime om, sută la sută om, iar
cuvântul natură e doar eticheta ca să putem spune că are tot ce
trebuie pentru a fi socotit om. Prin natura divină, El are tot ce este
necesar pentru a fi o divinitate, o persoană divină.
— dr. John McKinley
Fiul veşnic al lui Dumnezeu a avut dintotdeauna şi va avea pentru totdeauna toate
caracteristicile esenţiale ale lui Dumnezeu. De pildă, El este infinit, veşnic şi imuabil în
fiinţa, înţelepciunea şi puterea Sa. Prin urmare, orice se afirmă în Vechiul Testament
despre natura lui Dumnezeu, este valabil şi despre Isus. Vedem acest lucru dovedit în
pasaje precum Ioan 1:1-3, 10:30 şi Evrei 1:2-3. Asta înseamnă că Isus este un Hristos
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absolut desăvârşit. El face întotdeauna voia lui Dumnezeu şi este întru totul incoruptibil.
El niciodată nu-Şi va retrage nicio promisiune şi nici nu va da greş în a o împlini.
Perfecţiunea Lui intrinsecă L-a păstrat ca jertfă infinit de preţioasă când a murit pe cruce
pentru noi.
În acelaşi timp, Isus are şi toate atributele esenţiale ale oamenilor, precum trupul
şi sufletul. De aceea a fost supus slăbiciunii, vătămării şi morţii; de aceea a avut limitări
fizice normale şi aşa mai departe. Citim despre umanitatea deplină a lui Isus în pasaje
precum Evrei 2:14,17 şi 4:15 şi Filipeni 2:5-7. Această natură umană este crucială pentru
rolul Său de Hristos. Ea I-a permis să fie moştenitorul lui David şi să deţină funcţii
omeneşti precum cea de profet, preot şi împărat. Şi, după cum citim în Evrei 2:14-17, ea
L-a făcut apt să fie înlocuitorul nostru când a murit pentru noi, întrucât doar moartea unui
om adevărat putea face ispăşire pentru oameni.
La întrupare, Dumnezeu, care Îl generează veşnic pe Fiul, o umbreşte
pe Maria încât Duhul Sfânt zămisleşte în ea natura noastră umană.
Deci, avem tot ce are de-a face cu noi ca omenire, tot ce e esenţial
pentru felul în care ne-a creat după chipul Lui. Isus a avut sentimente
umane, a avut minte omenească, a luat decizii pe baza lucrurilor pe
care le iau în considerare oamenii. După cum spune Edward, ceea ce a
făcut El este „pronunţarea finală a raţiunii.” Deci, Isus Şi-a asumat
tot ce caracterizează fiinţa şi acţiunile noastre ca oameni. În acelaşi
timp şi în mod tainic, cu toate că S-a dezbrăcat de manifestarea
exterioară a slavei pe care o avea la Tatăl, nu S-a golit de niciun
atribut central al fiinţei Sale veşnice ca Fiu al lui Dumnezeu. El a
rămas omnipotent, omniscient, Şi-a păstrat sfinţenia imuabilă şi
cunoştinţa neştirbită ca Fiu al lui Dumnezeu cu privire la motivaţia
răscumpărării. Deci n-a renunţat la niciunul din toate aceste lucruri
care făceau parte din divinitatea Sa eternă. Aşadar, în privinţa
întrebării referitoare la naturile care există în unirea hipostatică, am
afirmat că există o natură umană completă, întrucât oamenii sunt cei
care trebuie răscumpăraţi, şi o natură divină completă, deoarece doar
Dumnezeu poate realiza o astfel de răscumpărare. Dumnezeu este
Mântuitor. În consecinţă, divinitate deplină şi umanitate deplină care
există într-o singură persoană.
— Dr. Thomas Nettles
În al doilea rând, Crezul calcedonian insistă pe o deosebire între cele două naturi
ale lui Isus. Isus nu are o natură hibridă care combină atribute divine şi atribute umane.
Atributele Sale umane nu-I stânjenesc atributele divine, iar cele din urmă nu-I sporesc în
niciun fel atributele umane. Din contră, fiecare natură rămâne complet neschimbată.
Vedem acest lucru, de exemplu, în felul în care Ioan afirmă atât divinitatea, cât şi
umanitatea lui Isus în Ioan 1:3 şi 8:40. De aceea a avut Isus nevoie să crească în
cunoaştere, experienţă şi favoare, chiar dacă era Dumnezeu. Din perspectiva naturii Sale
umane, El a trebuit să înveţe să meargă, să vorbească, să gândească şi chiar să afle voia
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lui Dumnezeu. Aceste lucruri sunt importante pentru rolul de Hristos al lui Isus, întrucât
L-au făcut să crească în cunoaştere şi experienţă din perspectivă umană, putând astfel să
fie şi mai milostiv şi mai înţelegător cu noi în slăbiciunea noastră, după cum citim în
Evrei 2:17-18.
În al treilea rând, Crezul calcedonian afirmă că Isus este o singură persoană.
Când ne gândim la unirea hipostatică, semnificaţia persoanei
(ipostasul) este subiectul sau agentul. Entitatea este aceea care posedă
cele două naturi. Este realitatea supremă care stă în spatele tuturor
acţiunilor făcute prin naturile Sale, acţionând fie ca Dumnezeu, fie ca
om. Astfel, când ne gândim la „persoană,” ne gândim la cel care are în
posesie natura. Al cui trup este acesta? Acesta este trupul meu, sunt
eu, asta e „persoana.” Natura este ceea ce am, deci persoana este un
fel de realitate profundă a raportării faţă de alţii şi a conştiinţei de
sine.
— dr. John McKinley
Aceasta este înţelepciunea lui Dumnezeu, taina întrupării, existenţa
acestor două naturi în care să fie o voinţă umană şi o voinţă divină,
sentimente umane şi sentimente divine, cunoaştere şi ignoranţă
umană împreună cu omniscienţă divină, toate sălăşluind într-o
singură persoană. Sunt multe lucruri cu privire la Scriptură pe care
ajungem să le înţelegem când ne dăm seama că există momente în
care Isus vorbeşte în special din rolul Său de Hristos, în umanitatea
Lui, în ascultare şi supunere faţă de Tatăl. Sunt momente în care
acţionează doar în divinitatea Sa. Eu îţi spun: „Îţi iert păcatele.” Cine
poate ierta păcatele decât Dumnezeu? Însă ambele sunt făcute de
aceeaşi persoană, acelaşi chip. Repet, pentru răscumpărare trebuie să
existe unitatea persoanei, singularitatea acestei persoane în care avem
şi Dumnezeu şi om.
— Dr. Thomas Nettles
Isus nu are două persoane sau două minţi, ca şi cum un om ar găzdui o persoană
divină în trupul său. El nu este nici o combinaţie sau un hibrid între două persoane sau
minţi diferite, ca şi cum o persoană divină s-a contopit cu una umană. După cum vedem
în pasaje precum Ioan 17:1-5 şi Coloseni 2:9, Isus este şi a fost întotdeauna aceeaşi
veşnică A Doua Persoană a Sfintei Treimi, cunoscută drept Fiul lui Dumnezeu. Acest
lucru este de o importanţă crucială, deoarece înseamnă că Isus încă Îşi manifestă toate
calităţile divine în mod desăvârşit. De exemplu, prin prisma umanităţii Sale, El a trebuit
să înveţe ca să ştie. Însă, prin prisma naturii şi persoanei Sale divine, El a fost şi va fi
mereu omniscient. Întrucât Isus manifestă perfect fiecare atribut divin, putem să avem
încredere în El, să-L slujim fără îndoieli şi să ne bizuim că-Şi va împlini toate
promisiunile şi planurile.
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Isus este singura persoană care este pe de-a-ntregul Dumnezeu şi pe de-a-ntregul
om. Această calitate specială ar trebui să fie o mare mângâiere pentru noi. Întrucât e în
întregime om, poate avea milă de noi în toate slăbiciunile şi suferinţele noastre.
Mântuitorul nostru a trecut prin toate acestea şi a suportat această viaţă fără să cadă
vreodată în păcat, aşa că putem să-L urmăm şi să ne încredem total în El. În acelaşi timp,
fiindcă El este şi Dumnezeu, putem avea încredere deplină că nicio slăbiciune umană nu-i
va răpi capacitatea de a ne răscumpăra şi că are autoritate şi putere nemărginită pentru aŞi îndeplini promisiunile şi planurile pentru noi. Întrucât Isus este Dumnezeu pe de-antregul şi om pe de-a-ntregul, El este Conducătorul, Mijlocitorul şi Mântuitorul
desăvârşit.
După ce am analizat naşterea şi pregătirea lui Isus prin prisma întrupării, suntem
gata să abordăm botezul Său.

BOTEZUL
Vom discuta despre botezul lui Isus analizând trei moduri în care acesta L-a
pregătit pentru lucrare şi începem cu faptul că botezul a confirmat că El este Hristosul.

Confirmarea ca Hristos
Într-un sens, Isus a deţinut slujba de Hristos de la începutul întrupării Sale. El S-a
născut ca moştenitor al tronului lui David şi a fost proclamat de îngeri ca Hristos. Însă
desemnarea Sa nu a fost declarată public până la botez, când a fost vestită lumii de
ceilalţi membri ai Sfintei Treimi. Duhul Sfânt a confirmat că Isus este Hristosul
coborându-Se asupra Lui în chip de porumbel, iar Dumnezeu Tatăl L-a confirmat ca
Hristos vorbind audibil din cer.
Cu toate că atunci nici Duhul Sfânt, nici Tatăl nu au folosit în mod concret
cuvântul „Hristos,” Dumnezeu deja îi revelase lui Ioan Botezătorul că cel care va primi
aceste semne era Hristosul. Găsim aceste detalii în Luca 3:15-22 şi Ioan 1:19-36. Această
confirmare L-a pregătit pentru slujbă, anunţând oficial poporului şi lumii întregi că
Hristosul lui Dumnezeu venise în sfârşit.
Un alt rezultat al botezului lui Isus este că L-a uns în slujba de Hristos.

Ungerea pentru slujbă
Una dintre obiecţiile ridicate contra numirii lui Isus „Hristos” este că El nu a fost
niciodată uns cu ulei în slujba de Mesia. Însă relatările evangheliei arată că Isus a fost uns
de Duhul Sfânt la botez. Această ungere a declarat oficial că El este Hristosul şi, de
asemenea, L-a împuternicit pentru lucrare. Fiind Dumnezeu întrupat, Isus era omnipotent.
Însă slujba de Hristos este o slujbă omenească. Prin urmare, El Şi-a acoperit puterea şi
slava pentru a fi asemenea oamenilor pe care a venit să-i mântuiască. Asemenea altor
oameni unşi, S-a bazat pe puterea Duhului Sfânt pentru lucrare. Vedem lucrul acesta în
pasaje precum Luca 4:1, 14 şi Fapte 10:38.
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Iată ce spune Ioan 3:34 cu privire la puterea Lui primită de la Duhul Sfânt:
Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură (Ioan
3:34).
Al treilea rezultat al botezului lui Isus pe care îl vom menţiona este că acesta a
împlinit neprihănirea.

Împlinirea neprihănirii
Când Isus a venit la Ioan Botezătorul ca să fie botezat, Ioan s-a opus, întrucât Isus
era deja neprihănit. El nu păcătuise niciodată şi, prin urmare, nu era nevoie să se
pocăiască. Însă Isus i-a răspuns că nu e destul ca El să fie fără păcat, ci trebuie să
împlinească toate lucrările neprihănite necesare ce îi fuseseră desemnate.
Iată discuţia lor din Matei 3:14-15:
Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu
botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” Drept răspuns, Isus i-a zis: „LasăMă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci
Ioan L-a lăsat (Matei 3:14-15).
Semnificaţia botezului lui Isus devine mai limpede când înţelegem că Ioan nu era
singurul care boteza în zilele acelea. Diverse grupări iudaice, inclusiv cea a lui Ioan, se
separau de corupţia Ierusalimului pe vremea aceea şi se considerau rămăşiţa neprihănită a
lui Israel. Deseori foloseau botezul, sau spălarea, pentru iniţierea membrilor. Prin urmare,
când Isus a fost botezat de Ioan, El a înfăptuit un act neprihănit necesar confirmând şi
identificându-Se cu adevărata rămăşiţă credincioasă din Israel.
După ce am discutat despre naşterea şi pregătirea lui Isus prin prisma întrupării şi
a botezului, să ne îndreptăm atenţia spre ispitirea Sa.

ISPITIREA
Relatarea ispitirii lui Isus este cunoscută. Detaliile sunt consemnate în Matei 4:111 şi Luca 4:1-13. Pe scurt, Duhul Sfânt L-a dus în pustiu, unde Isus a postit patruzeci de
zile înainte de a fi ispitit de Satan. Însă, chiar în acea starea de slăbiciune fizică, El a
rămas puternic din punct de vedere mental şi duhovnicesc. În pofida foamei, a refuzat săŞi folosească puterea divină pentru a-Şi satisface nevoile. În pofida autorităţii Sale, a
refuzat să o demonstreze etalându-Şi privilegiul. Şi, în pofida ţelului Său de a cuceri
lumea pentru Tatăl, a refuzat calea uşoară, dar păcătoasă, a slujirii vrăjmaşului lui
Dumnezeu.
Mulţi teologi mai precizează că ispitirea lui Isus de către Satan este o paralelă a
ispitirii lui Adam şi a Evei din Grădina Edenului din Geneza 3. După cum arată apostolul
Pavel în Romani 5:12-19, Isus a fost reprezentantul poporului Său, la fel cum fusese
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Adam, însă, acolo unde Adam a eşuat şi a adus condamnarea asupra întregii rase umane,
Isus a biruit ispita, aducând mântuirea poporului Său.
Isus a fost ispitit. Biblia spune că a fost ispitit în toate la fel ca noi, dar
fără păcat. Bineînţeles că ne ducem cu gândul la evenimentul
cunoscut ca ispitirea sau ispitirile din pustiu, ispitirea întreită
ulterioară botezului Său, chiar la debutul lucrării publice, unde S-a
întâlnit chiar cu diavolul. Cei mai mulţi dintre noi probabil că nu-l
vom întâlni niciodată pe diavol – unul din slujitorii lui e suficient
pentru noi – dar pentru Isus Satan a trebuit să vină personal. Însă
toată viaţa lui Isus a fost una de ispită. Cred că ar fi o greşeală să
credem că a fost ispitit doar atunci. Cred că acele ispite au fost
covârşitoare ca amploare şi axate specific pe identitatea şi misiunea
Sa, dar cred că a fost ispitit pe parcursul întregii vieţi. Ideea este că
Isus e reprezentantul şi înlocuitorul nostru, ultimul Adam şi al doilea
om. Prin urmare, după cum primul Adam a fost ispitit în grădină, şi
ultimul Adam trebuia ispitit de şarpe. Pentru a ne putea reprezenta,
trebuie să fie ispitit în toate la fel ca noi. Altfel nu este înlocuitorul
nostru. Scriptura afirmă foarte clar că Isus nu a păcătuit în niciun
moment al lucrării Sale. A fost fără păcat în gândire, în cuvânt, în
faptă. Cred, însă, că a trebuit să fie ispitit pentru a fi purtătorul
păcatelor noastre, înlocuitorul nostru.
— Dr. Derek W.H. Thomas
Pentru scopurile acestei lecţii, ne vom axa pe trei aspecte importante ale ispitirii
lui Isus. În primul rând, ispitirea L-a învăţat ascultarea.

Ascultarea
După cum se spune în Evrei 5:8-9:
[Isus] a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Şi după ce
a fost făcut desăvârşit, S-a făcut pentru toţi cei ce-l ascultă, urzitorul
unei mântuiri veşnice (Evrei 5:8-9).
Isus a fost în întregime fără păcat; n-a fost niciodată neascultător de Dumnezeu.
Dar a fost realmente şi întru totul om, aşa că trebuia să înveţe cerinţele neprihănite ale lui
Dumnezeu şi să biruiască problemele şi ispitele pe tot parcursul vieţii. După cum vedem
în ispitele pe care le-a suferit, Isus L-a ascultat pe Dumnezeu atât prin împlinirea
cerinţelor Legii Sale, cât şi prin supunerea faţă de planul Tatălui pentru viaţa Sa. Această
ascultare L-a pregătit pentru lucrarea Sa ca Hristos, întrucât, după cum citim în Evrei 5:9,
L-a făcut o jertfă acceptabilă pentru Dumnezeu, aşa că a devenit izvorul mântuirii
veşnice.
În al doilea rând, vom menţiona că ispitirea lui Isus L-a făcut să fie milos cu
poporul Său.
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Mila
Isus nu a cedat ispitei, însă i-a simţit din plin puterea. Şi-a dat seama că lucrurile
pe care I le oferea Satan sunt de dorit şi probabil că starea Lui slăbită din cauza postului
I-a amplificat dorinţa după ele. Această experienţă I-a mărit compasiunea şi înţelegerea
faţă de noi, care suferim şi ne luptăm cu ispita în viaţa noastră. După cum citim în Evrei
4:15:
Căci 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 (Evrei 4:15).
Faptul că Isus S-a confruntat cu ispita de a păcătui şi i-a rezistat este o
mare încurajare pentru creştini, deoarece El a fost întru totul uman
din toate punctele de vedere. El a fost suspus ispitei, însă nu a cedat în
faţa ei. Într-un fel, tot ce a suportat Isus devine pentru creştini un
model de biruire a ispitei.
— Dr. Simon Vibert
Când analizăm faptul că Isus S-a confruntat cu ispita păcatului şi i-a
rezistat, textul din Evrei 4 vorbeşte pe larg despre aceasta. Unul din
lucrurile pe care le face, este să vorbească despre lucrul de care ne
temem mulţi dintre noi, şi anume că suntem singuri, că trecem printro experienţă unică atunci când suntem ademeniţi să facem ceva greşit
sau rău. De fapt, Isus a înţeles din timpul vieţii Sale pământeşti ce
înseamnă să fii ispitit, iar azi, când este în locurile cereşti ca Marele
nostru Preot, ştie cum e. Aşa că putem avea încredere că nu suntem
singuri, că nu există lucru cu care venim la El pe care Isus să nu-l fi
înţeles deja, fiind acum capabil să ne ajute în mijlocul situaţiei
respective.
— Dr. James D. Smith III
A treia idee pe care o vom menţiona în legătură cu ispitirea lui Isus este caracterul
Lui impecabil.

Caracterul impecabil
Caracterul impecabil înseamnă incapacitatea de a păcătui. Creştinii au folosit
această noţiune de-a lungul secolelor cu referire la faptul că Isus era incapabil să
păcătuiască. Teologii discută adesea despre caracterul impecabil al lui Isus în legătură cu
ispitirea Sa, întrucât acesta a fost momentul în care El ar fi fost cel mai probabil să
păcătuiască, dacă asta ar fi fost posibil.
Toţi creştinii înţeleg că Isus n-a păcătuit niciodată. El n-a cedat niciodată în faţa
ispitei, n-a avut gânduri sau dorinţe rele şi n-a rostit cuvinte păcătoase. Nevinovăţia Lui
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este afirmată în pasaje precum 2 Corinteni 5:21, Evrei 4:15; 7:26, 1 Petru 2:22 şi 1 Ioan
3:5.
Dar este adevărat şi că El nici măcar nu era capabil să păcătuiască. După cum am
văzut, Isus este A Doua Persoană a Sfintei Treimi, iar Dumnezeu nu poate păcătui,
fiindcă nu poate acţiona împotriva naturii Sale. Toate cel trei Persoane ale Dumnezeirii
au fost şi vor fi veşnic impecabile. Vedem lucrul acesta în Habacuc 1:13, Iacov 1:13, 1
Ioan 1:5 şi în multe alte locuri.
Însă acest lucru nu face ispitirea Lui mai puţin reală. Din cauza naturii Sale
umane, Isus a trăit ispita ca om. A recunoscut valoarea lucrurilor ce-I erau oferite şi a
înţeles bine avantajele pe care I le puteau aduce. Deci, ascultarea şi mila Sa nu sunt
minimalizate deloc. De fapt, am putea chiar spune că, întrucât Isus este impecabil,
ascultarea şi mila Lui sunt amplificate, fiindcă a învăţat perfect din experienţă, iar acum
ne răspunde într-un mod absolut potrivit nevoilor noastre.
Perioada naşterii şi cea a pregătirii lui Isus sunt descrise destul de sumar în
evanghelii, aşa că sunt adesea trecute cu vederea. Însă ele conţin multe adevăruri
importante. Unul din cele mai mari este asigurarea că unsul făgăduit de Dumnezeu a
venit. Naşterea şi pregătirea lui Isus pentru slujba de Hristos descoperă marea dragoste şi
îndurare a lui Dumnezeu, întrucât El nu ne-a lăsat în robia păcatului şi a morţii, ci Şi-a
ţinut promisiunile trimiţându-Şi Fiul ca Hristos.
După ce am studiat rolul de Hristos al lui Isus din prisma naşterii şi pregătirii
Sale, suntem gata să-I explorăm lucrarea publică.

LUCRAREA PUBLICĂ
Pentru scopurile lecţiei, prin lucrarea publică a lui Isus vom înţelege perioada ce
începe cu momentul când a început să predice public şi se termină cu intrarea triumfală în
Ierusalim. Ca şi până acum, înainte de a trece la analiza câtorva detalii, vom rezuma
evenimentele care au avut loc.
Luca 3:23 afirmă că Isus avea în jur de treizeci de ani când Şi-a început lucrarea
publică. Pe baza unor indicii din cele patru evanghelii, cu precădere a lui Ioan, mulţi
savanţi cred că lucrarea publică a lui Isus a durat cam trei ani. Ioan menţionează că Isus a
participat în această perioadă la trei sau patru sărbători ale Paştelui, aşa cum vedem în
Ioan 2:23, 6:4, 11:55 şi, probabil, 5:1.
În concordanţă cu Matei 4:13-17, Isus Şi-a început lucrarea publică în
Capernaum, cetate situată pe coasta de nord-vest a Mării Galileei. A predicat împărăţia
lui Dumnezeu şi a săvârşit minuni în tot ţinutul Galileei şi în alte cetăţi ale lui Israel, după
cum vedem în Matei 4:23-24. În acest timp, a ales doisprezece ucenici, pe care i-a
pregătit pentru lucrarea de proclamare a împărăţiei lui Dumnezeu, aşa cum scrie în Matei
10 şi Marcu 3. Mai târziu, Şi-a extins lucrarea în alte regiuni ale Israelului, inclusiv
Samaria şi Iudeea.
La sfârşitul lucrării publice, Isus S-a dus la Ierusalim pentru a fi răstignit. În
timpul călătoriei, Şi-a pregătit ucenicii cu privire la faptul că avea să fie omorât chiar de
poporul împărăţiei pe care fusese uns să-l mântuiască.
Cu toate că principala lucrare a lui Isus a fost să proclame vestea bună a pocăinţei
şi credinţei, întrucât împărăţia lui Dumnezeu era aproape, a făcut asta printr-o mare
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diversitate de mijloace. A slujit multor feluri de oameni, confruntând israeliţi de rând,
lideri religioşi, proscrişi ai societăţii, neevrei şi orice fel de păcătos. S-a întâlnit cu
grupuri de diferite mărimi, de la gloate de mii de oameni la membrii unei gospodării şi la
indivizi. A dat învăţătură în tot felul de locuri: locuinţe, sinagogi şi în aer liber. A utilizat
o mare varietate de strategii, inclusiv pilde, întrebări, profeţii, predici şi chiar minuni. De
fiecare dată, oamenii au recunoscut că slujea cu o autoritate unică şi au reacţionat
puternic faţă de El – unii cu credinţă şi pocăinţă, alţii cu mânie şi respingere.
Evangheliile conţin mult prea multe informaţii despre lucrarea publică a lui Isus
pentru ca noi să putem face mai mult decât să subliniem trei aspecte cheie: proclamarea
evangheliei de către Isus, demonstraţiile Sale de putere şi afirmaţiile legate de ungerea Sa
pentru slujba de Hristos. Să vedem mai întâi evanghelia pe care a vestit-o Isus.

EVANGHELIA
Isus a predicat evanghelia în multe feluri şi forme, unele subtile, altele foarte
directe. A folosit pilde, predici, conversaţii, făgăduinţe profetice de binecuvântare şi
ameninţări cu judecata, prevestiri ale viitorului, rugăciuni şi chiar minuni. Însă, când
evangheliştii I-au rezumat mesajul, au înclinat să-l descrie în principal ca o chemare la
pocăinţă în lumina venirii împărăţiei lui Dumnezeu.
Iată un rezumat al evangheliei predicate de Isus în Matei 4:17:
De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţivă, căci Împărăţia cerurilor este aproape” (Matei 4:17).
Marcu a descris mesajul lui Isus în mod similar în Marcu 1:14-15, iar Matei îi atribuie
acelaşi mesaj al evangheliei lui Ioan Botezătorul în Matei 3:2.
Vom studia două aspecte ale evangheliei lui Isus: primul, mesajul despre venirea
împărăţiei; al doilea, chemarea la pocăinţă imediată. Să vedem întâi învăţătura lui Isus
privitoare la împărăţie.

Împărăţia
Când deschidem evangheliile şi începem să citim, un lucru ar putea să
ne surprindă şi cu siguranţă ne va frapa, şi anume că ceea ce predica,
învăţa şi exemplifica Isus prin viaţa Sa era în mod clar împărăţia lui
Dumnezeu. Lucrul acesta se vede limpede de la propovăduirea lui
Ioan Botezătorul, care Îl prefigurează pe Isus, până la primele cuvinte
ale lui Isus: „împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat”, „este aproape”
sau „împărăţia cerurilor s-a apropiat.” Apoi toată învăţătura Sa –
„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor,” toate
pildele despre împărăţia cerurilor, toată învăţătura, toate modurile
prin care Se arată a fi adevăratul Împărat davidic care intră în
Ierusalim călare pe un măgăruş, toate manifestările arată foarte
lămurit că evangheliile şi evangheliştii vor ca noi să înţelegem că
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mesajul lui Isus, întreaga Sa viaţă, erau legate de aducerea, de
restabilirea domniei sau împărăţiei lui Dumnezeu.
— Dr. Jonathan Pennington
Asemenea tuturor evreilor din vremea Sa, Isus ştia că Dumnezeu este veşnicul
Suveran peste întreaga Sa creaţie. Însă Vechiul Testament a revelat şi că El a plănuit ca
domnia Sa veşnică să se vadă în împărăţia Sa vizibilă de pe pământ. După cum am văzut
într-o lecţie anterioară, El a început procesul acesta atunci când a creat lumea şi i-a
desemnat pe Adam şi Eva să-I fie vice-regenţi. Dar ei au eşuat lamentabil în sarcina
încredinţată, aceea de a desăvârşi lumea. Împărăţia lui Dumnezeu a continuat să înainteze
în poporul Israel când a devenit un mare imperiu, dar a fost din nou oprită din dezvoltarea
ei prin păcatul şi exilul lui Israel. Cu toate că Dumnezeu S-a oferit să restabilească ţara în
vremea lui Ezra şi Neemia, necredincioşia poporului a dus la prelungirea exilului cu
câteva secole. Pe vremea lui Isus, Israelul îndurase sute de ani de exil şi Îl aştepta pe
Hristos să aducă plinătatea împărăţiei lui Dumnezeu şi toate binecuvântările ei pe
pământ. Aşadar, când Isus a vestit vestea cea bună că împărăţia este aproape, acest mesaj
aducea o speranţă extraordinară.
Isus proclama vestea bună că etapa finală a împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ
venea în vremea Sa. Normele cerului aveau să caracterizeze întreaga lume. După cum
vedem în Fericirile din Matei 5:3-12, tot poporul credincios al lui Dumnezeu avea să fie
extrem de binecuvântat în împărăţia lui Dumnezeu. Durerile lor aveau să înceteze şi ei
aveau să moştenească tot pământul. Nicio putere străină nu avea să-i constrângă la o
închinare falsă, niciun lider religios corupt nu avea să facă compromis cu vrăjmaşii
Israelului de dragul unui răgaz relativ. Cei care păcătuiseră aveau să fie iertaţi, cei care
fuseseră exilaţi aveau să fie restabiliţi, iar cei care căzuseră sub blestemul bolii şi
neputinţei aveau să fie vindecaţi. Domnul avea să-i înfrângă personal pe vrăjmaşii lui
Israel, să cureţe poporul de păcat şi să restabilească întreaga creaţie.
Însă, oricât de minunat suna mesajul evangheliei împărăţiei, el avea o condiţie:
pocăinţa.

Pocăinţa
Isus a avertizat că împărăţia lui Dumnezeu venea repede şi că nu se va manifesta
doar prin binecuvântările lui Dumnezeu peste poporul credincios al lui Dumnezeu, ci şi
prin judecata vrăjmaşilor Lui. În consecinţă, dacă Israelul dorea să primească
binecuvântările promise, mai întâi trebuia să se pocăiască de păcat.
Pocăinţa de păcat implică întoarcerea de la acel păcat. Însă pocăinţa
evanghelică nu este doar întoarcerea de la ceva, ci şi întoarcerea spre
altceva. Acel altceva este Cineva. Este Isus, către care ne întoarcem
prin credinţă. Deci, există o abandonare a păcatului meu şi o
întoarcere spre Hristos, prin credinţă. În acelaşi timp, putem discerne
două dimensiuni ale pocăinţei. Una dintre ele este o conştientizare
intelectuală, sau cognitivă, a păcatului meu. Nu sunt înclinat să mă
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pocăiesc dacă nu mă identific drept păcătos şi nu înţeleg că am călcat
legile lui Dumnezeu într-un fel sau altul. Prin urmare, trebuie să
existe o conştientizare, o cunoaştere, o convingere că sunt păcătos şi că
ce am făcut e rău în ochii lui Dumnezeu. În acelaşi timp, este posibil
ca cineva să admită ca idee că ceea ce a făcut este dezagreabil pentru
Dumnezeu, dar să nu-i pese. Deci, a doua dimensiune a pocăinţei este
părerea de rău – o convingere emoţională nu doar că am făcut ceva
rău, ci şi că regret lucrul acela. Nu-mi place. Am faţă de păcatul meu
o tristeţe ca a lui Dumnezeu. Aceste două dimensiuni laolaltă duc la o
a treia – exercitarea voinţei – capacitatea volitivă de a mă întoarce de
la acel păcat ca promisiune sau plăcere care nu a fost în stare să ofere
ce a promis, şi a mă întoarce spre Hristos ca fundament al unor
promisiuni şi plăceri superioare.
— Dr. Robert G. Lister
De multe ori este util să privim pocăinţa ca întoarcerea unei monede. Dintr-o
singură mişcare, ne întoarcem de la păcat spre neprihănire. Începem să ne întoarcem de la
păcat simţind o tristeţe sinceră pentru că am încălcat legea lui Dumnezeu şi le-am făcut
rău semenilor noştri, dacă au fost afectaţi. Şi ne încheiem întoarcerea de la păcat când Îi
mărturisim vina lui Dumnezeu şi Îi cerem iertare. Aceste aspecte ale pocăinţei sunt
evidente în pasaje precum Ieremia 31:19 şi Fapte 2:37-38.
Însă pocăinţa înseamnă şi întoarcerea la Dumnezeu prin faptul că-I cerem să ne
cureţe şi să ne restabilească şi că hotărâm ca pe viitor să-L ascultăm. Asta nu însemnă că
n-o să mai păcătuim, dar arată că pocăinţa adevărată include dorinţa de a fi pe placul lui
Dumnezeu şi de a asculta de poruncile Sale. Vedem lucrul acesta în texte precum Ioel
2:12-13 şi 2 Corinteni 7:10-11.
Pocăinţa este un cuvânt important în Biblie. Este „metanoia.” Iar dacă
vrem să ne pocăim de păcatul nostru, însemnă această înţelegere
deplină a schimbării de tip metanoia. Ne schimbăm părăsindu-ne căile
păcătoase. Înseamnă că, dacă mergem într-o direcţie şi Isus ne atinge
viaţa, schimbăm direcţia. Ne schimbăm. Schimbăm orice vrea El să
schimbăm. Ca să spunem adevărul, totul. Schimbarea minţii. Nu e
doar o schimbare a convingerilor intelectuale. Îmi place mult
termenul vechi-testamentar folosit pentru „a cunoaşte” - „yada,” care
înseamnă a cunoaşte prin trăire, a întâlni. Deci, nu doar mintea este
cea cu care putem cunoaşte, ci şi mâinile, picioarele, simţămintele,
inima şi toată fiinţa noastră. A ne schimba mintea înseamnă a
schimba totul. Şi cred că, în măsura în care schimbăm totul, începem
să schimbăm ceea ce facem şi ceea ce ne interesează. Începem să ne
schimbăm comportamentul. Dacă nu există nicio schimbare de
comportament, probabil că nu există nicio schimbare. La seminar am
avut un profesor în vârstă care spunea: „Faci ceea ce crezi şi crezi
ceea ce faci.” Asta are mare legătură cu pocăinţa minţii.
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— Dr. Matt Friedeman
Mesajul lui Isus că împărăţia lui Dumnezeu vine pe pământ este o veste minunată,
dar nu poate fi separat de necesitatea pocăinţei. Numai celor care se pocăiesc de păcatul
lor şi se întorc la Dumnezeu prin credinţă li se va îngădui să se bucure de binecuvântările
împărăţiei Lui.
Pe lângă proclamarea evangheliei, lucrarea publică a lui Isus a inclus multe
manifestări ale puterii care au atestat adevărul mesajului Său.

PUTEREA
În Fapte 10:38, apostolul Petru a rezumat puterea miraculoasă a lui Isus prin
următoarele cuvinte:
Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care
umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de
diavolul; căci Dumnezeu era cu El (Fapte 10:38).
Isus a făcut multe minuni care au arătat puterea Duhului Sfânt. El a dovedit că are
stăpânire peste creaţie, ca atunci când a transformat apa în vin, în Ioan 2:1-11. Şi-a arătat
autoritatea peste duhurile rele şi efectele lor, după cum vedem în pasaje ca Matei 12:22,
Marcu 1:23-26 şi Luca 9:38-43. A vindecat boli şi neputinţe, după cum vedem în Marcu
10:46-52, Luca 8:43-48 şi Ioan 9. A înviat chiar şi morţi, aşa cum citim în Matei 9:18-26,
Luca 7:11-15 şi Ioan 11:41-45. De fapt, Isus a făcut mai multe minuni decât orice alt
profet din istoria Israelului. Noul Testament menţionează cel puţin 35 de minuni
distincte, iar Evanghelia lui Ioan arată că, pe lângă acestea, a făcut nenumărate alte
minuni. Iată ce citim în Ioan 21:25:
Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi
scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi
putut încăpea cărţile care s-ar fi scris (Ioan 21:25).
Demonstraţiile de putere miraculoasă ale lui Isus au avut cel puţin două implicaţii
pe care ar trebui să le luăm în considerare. În primul rând, minunile I-au confirmat
identitatea de Hristos. În al doilea rând, ele au asigurat succesul final al aducerii
împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Să vedem mai întâi cum I-au confirmat minunile lui
Isus identitatea.

Confirmarea identităţii
Lucrările miraculoase de putere ale lui Isus I-au confirmat identitatea de Hristos,
cel uns special de Dumnezeu pentru a inaugura etapa finală a împărăţiei Sale. Ca Hristos,
Isus era ambasadorul autorizat al lui Dumnezeu, iar minunile Lui au demonstrat puternica
aprobare a lui Dumnezeu pentru tot ce a spus Isus. Vedem asta în Luca 7:22, Ioan 5:36 şi
10:31-38 şi în multe alte locuri.
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În plus, mulţi oameni din Scriptură au asociat minunile lui Isus cu slujbele unse ce
reprezentau aspecte ale slujbei mai cuprinzătoare a lui Hristos. De exemplu, le-au văzut
ca împlinire a rolului Său de profet în Luca 7:16 şi Ioan 6:14 şi 7:40. Chiar Isus a legat
puterea Sa miraculoasă de îndatoririle preoţilor în Luca 17:12-19. Minunile Sale sunt
asociate şi cu slujba Sa de împărat în Matei 9:27, 12:23, 15:22 şi 20:30. Iată ce a spus
Isus în Ioan 10:37-38:
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 sunt în
Tatăl (Ioan 10:37-38).
Minunile lui Isus au dovedit că mesajul evangheliei Sale e adevărat. El era
într-adevăr Hristosul şi aducea într-adevăr etapa finală a împărăţiei lui Dumnezeu pe
pământ. Cum a spus în Luca 11:20:
Dar, dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, Împărăţia lui
Dumnezeu a ajuns până la voi (Luca 11:20).
Lucrările puternice ale lui Isus au dovedit că El e Hristosul – Cel care a adusese împărăţia
cerească pe pământ pentru a pune capăt tiraniei lui Satan asupra poporului lui Dumnezeu
şi asupra creaţiei.
După ce am văzut că demonstraţiile de putere ale lui Isus I-au confirmat
identitatea de Hristos, să analizăm cum I-au asigurat succesul.

Asigurarea succesului
Minunile lui Isus au dovedit că avea puterea necesară pentru a-Şi susţine
afirmaţiile şi promisiunile. El avea toată puterea necesară pentru a face împărăţia lui
Dumnezeu de pe pământ la fel ca împărăţia Lui din cer. De fapt, multe din minunile de
binecuvântare au oferit o avanpremieră a acelei împărăţii. De exemplu, când a vindecat
bolnavii şi a înviat morţii, a prefigurat împărăţia în care nu există boală sau moarte, după
cum este descrisă în Apocalipsa 21:4. Când a hrănit mii de oameni flămânzi, a dat un
exemplu concret al belşugului care va caracteriza împărăţia Sa veşnică, după cum citim în
pasaje ca Exodul 23:25-26, Ioel 2:26 şi Luca 12:14-24.
Isus a dovedit şi că are toată puterea necesară pentru a-i nimici pe vrăjmaşii
împărăţiei Sale. De exemplu, când a scos afară demonii, a arătat că are puterea necesară
întemeierii unei împărăţii de nezguduit – una ce nu poate fi ameninţată – aşa cum vedem
în Matei 12:22-29.
Puterea lui Isus a atras atenţia tuturor celor care au văzut-o. Şi, cu toate că
vrăjmaşii Săi au refuzat-o cu răutate, ca fiind o înşelăciune a diavolului, adevărul este că
puterea lui Isus venea de la Dumnezeu şi dovedea că Isus era Hristosul şi că avea
capacitatea de a împlini toate ofertele, promisiunile şi ameninţările rostite. Pentru noi, ca
creştini, asta ar trebui să fie o mare mângâiere şi un motiv de bucurie. Înseamnă că
credinţa noastră în Isus e bine plasată. Indiferent ce îndoieli avem şi indiferent cât
durează ca Dumnezeu să încheie lucrarea începută în Isus, Domnul ne-a dat suficiente
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motive să avem încredere în El orice ar fi. El este cu adevărat Unsul, Hristosul şi, dacă Îi
suntem credincioşi, ni se garantează un loc de cinste şi de binecuvântare în împărăţia Lui
veşnică.
După ce am discutat despre proclamarea evangheliei de către Isus şi despre
demonstraţiile Lui de putere, să abordăm lucrarea Sa publică prin prisma afirmaţiilor
privitoare la ungerea Sa pentru slujba de Hristos.

AFIRMAŢIILE
Ungerea lui Isus ca Hristos a fost confirmată în multe moduri în timpul lucrării
Sale publice. Dar pentru exemplificare vom aborda doar două afirmaţii remarcabile:
mărturisirea apostolică a lui Petru că Isus e Hristosul şi schimbarea la faţă a lui Isus. Să
vedem mai întâi mărturisirea apostolică a lui Petru.

Mărturisirea apostolică
Să ne uităm la consemnarea mărturisirii lui Petru din Matei 16:15-17:
„Dar voi,” le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?” Simon Petru, drept
răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” Isus
a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona;
fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu
care este în ceruri” (Matei 16:15-17).
Acelaşi eveniment este consemnat şi în Marcu 8:27-30 şi în Luca 9:18-20.
Mărturisirea lui Petru joacă un rol central în evanghelii, întrucât
apare în cele trei evanghelii sinoptice, Matei, Marcu şi Luca. Iar
prima parte a lor se concentrează cu precădere asupra autorităţii
divine a lui Isus, a demonstrării autorităţii Sale prin minuni, prin
scoaterea demonilor, prin vindecări, prin minunile făcute asupra
naturii şi prin învăţătura Sa. În felul acesta, Petru înţelege şi
recunoaşte că Isus este într-adevăr Mesia. Din acel moment, Isus
începe să-Şi împlinească rolul de Mesia, adică rolul pătimitor. Matei,
Marcu şi Luca par a pune un accent puţin diferit pe mărturisirea lui
Petru. În Marcu şi Luca, toate minunile care au dus la acel punct par
a-i dovedi şi a-i confirma lui Petru că Isus este Hristosul, Mesia. Aşa
că el recunoaşte că Dumnezeu a lucrat prin Isus şi că, în umanitatea
Lui, Isus este Hristosul. La Matei, după mărturisire, primele cuvinte
ale lui Isus sunt: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu
carnea şi sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este
în ceruri.” Deci Matei pune un accent mai puternic pe faptul că
aceasta este o revelaţie divină primită prin lucrarea lui Isus, prin
semnele autorităţii Lui, dar că Petru a priceput numai datorită
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revelaţiei date de Dumnezeu. Se pare că acest sens al revelaţiei divine
e mai important în Evanghelia lui Matei.
— Dr. Mark Strauss
Afirmarea lui Petru despre ungerea lui Isus pentru slujba de Hristos a fost o
revelaţie directă de la Dumnezeu. Aşa cum am văzut, oamenii ar fi trebuit să poată
înţelege că Isus e Hristosul doar privindu-I minunile. Însă mărturisirea lui Petru, ca
purtător de cuvânt al apostolilor, a fost mai mult de atât. A fost o revelaţie profetică, cu
autoritate, de la Dumnezeu. Ca atare, a fost o confirmare infailibilă a faptului că Isus era,
cu adevărat, Hristosul.
Unul din cele mai remarcabile lucruri din evanghelii este momentul
când Simon Petru declară, ca răspuns la întrebarea lui Isus „Dar voi,
cine ziceţi că sunt?”: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!
Tu eşti Mesia.” Este un moment definitor. De ce? Ei bine, aşa cum a
spus chiar Isus, este un moment de revelaţie, când Dumnezeu îi
descoperă lui Simon Petru ceva ce n-ar fi putut înţelege singur. Dar
este remarcabil şi pentru că a venit după atâta aşteptare şi dor după
acest Mesia – mai bine de 500 de ani. Şi acum Petru declară despre
această persoană care stă în faţa lui: „Tu eşti Mesia.” Trebuie să simţi
aceasta incredibilă tensiune acumulată din pricina aşteptării şi, dintro dată, acesta este momentul.
— Dr. Peter Walker
După ce am abordat mărturisirea apostolică a lui Petru, care a afirmat ungerea lui
Isus pentru slujirea ca Hristos, să trecem la schimbarea la faţă a lui Isus.

Schimbarea la faţă
„Schimbarea la faţă” este numele dat de teologi evenimentului în care Isus a fost
revelat ucenicilor în slavă. Se referă la faptul că înfăţişarea Lui a fost radical
transformată, revelând o parte din slava Sa divină. Acest eveniment este consemnat în
Matei 17:1-8, Marcu 9:2-8 şi Luca 9:28-36, fiind amintit şi în 2 Petru 1:16-18.
Pe scurt, Isus i-a luat pe Petru, Iacov şi Ioan sus pe munte ca să se roage. În timp
ce erau acolo, înfăţişarea lui Isus s-a schimbat. Faţa Lui strălucea de slavă şi hainele I-au
devenit strălucitor de albe. Când înfăţişarea lui Isus s-a schimbat, Moise şi Ilie au apărut
alături de El şi din cer s-a auzit vocea lui Dumnezeu, declarând că Isus este Fiul Său. Iar
când Petru a sugerat ca ucenicii să construiască nişte colibe pentru Isus, Moise şi Ilie,
Dumnezeu L-a evidenţiat pe Isus ca fiind vrednic de cea mai mare cinste şi ascultare.
Acest lucru este important, întrucât Moise era dătătorul Legii şi eliberatorul poporului lui
Dumnezeu, iar Ilie era profetul credincios care a chemat poporul Israel să iasă din
apostazie. Însemna că Isus se afla în continuitate cu Legea şi profeţii şi că împlinea
aşteptările stabilite de cei mai mari lideri din trecutul Israelului. Dar mai însemna şi că
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Isus era cel mai mare Uns dintre toţi, moştenitorul final al lui David care aducea
împărăţia lui Dumnezeu pe pământ.
Schimbarea la faţă este scena uimitoare în care Isus urcă pe munte şi
ucenicii Săi, doar trei dintre ei, merg împreună cu El şi au parte de
această arătare a slavei lui Hristos. Aşadar, prima dată întrezărim
cele două naturi ale lui Hristos, în care acest om este transfigurat şi
vedem o arătare a slavei Sale, pe care o avusese întotdeauna, dar care,
aşa cum spune o colindă, era învăluită în trup. Totuşi, vedem
Dumnezeirea. Avem parte de această arătare orbitoare a prezenţei
Sale glorioase, atât de glorioase încât chiar şi ucenicii strălucesc la
coborârea de pe munte. Dar când ne gândim la împlinirea
Legământului, e o experienţă cu semnificaţie puternică, datorită celor
pe care îi întâlneşte Isus la schimbarea la faţă: Moise şi Ilie. Îl vedem
aici pe Isus ca împlinire a Legii mozaice şi a slujbei profetice,
împlinindu-Şi identitatea mesianică în acest fel. Prin urmare, Vechiul
Legământ se împlineşte în Isus, Mesia, deoarece Se întâlneşte cu
dătătorul Legii, Moise. Şi apoi este împlinirea marii slujbe profetice
avută de Ilie. Isus vine, Se întâlneşte cu ei şi Îşi stabileşte identitatea
mesianică în acea uluitoare schimbare la faţă.
— Dr. K. Erik Thoennes
După ce am examinat naşterea şi pregătirea lui Isus pentru slujba de Hristos,
precum şi lucrarea Sa publică, suntem gata să trecem la pătimirea şi moartea Sa.

PĂTIMIREA ŞI MOARTEA
Prin termenul de „pătimire” ne referim la suferinţele îndurate de Isus, mai cu
seamă în timpul săptămânii dinainte de răstignire. Din multe puncte de vedere, aceasta
este cea mai întunecată parte a vieţii lui Isus, deoarece în această săptămână a fost respins
de umanitate, lepădat şi trădat de cei care-L urmau şi executat de acuzatorii Lui. Mai rău,
Tatăl din ceruri Şi-a revărsat mânia şi judecata divină asupra Lui, în locul nostru. Dar,
chiar şi din această perioadă întunecată, răzbate o rază de speranţă şi lumină. Pătimirea şi
moartea lui Isus ne arată cât de departe a fost gata să meargă Dumnezeul triunic pentru a
ne mântui. Ele mărturisesc dragostea şi sacrificiul divin, care merită recunoştinţa,
ascultarea şi lauda noastră.
În această lecţie, vom defini pătimirea şi moartea lui Isus ca perioada ce începe cu
sosirea Sa în Ierusalim şi se sfârşeşte la mormânt, după răstignire. Cu toate că această
parte a vieţii lui Isus a durat doar aproximativ o săptămână, ea a cuprins multe
evenimente semnificative. Vom începe din nou cu o scurtă trecere în revistă a acestei
perioade.
În jurul anului 30 d.H., Isus a mers la Ierusalim pentru sărbătoarea Paştelui. Când
S-a apropiat de cetate, călărind pe mânzul unei măgăriţe, mulţi oameni L-au recunoscut şi
L-au aclamat ca Împăratul lui Israel. Din acest motiv, intrarea Sa în Ierusalim este
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cunoscută drept „intrarea triumfală.” Citim despre ea în Matei 21:1-11, Marcu 11:1-11,
Luca 19:28-44 şi Ioan 12:12-19.
Ajuns în Ierusalim, Isus S-a mâniat la vederea schimbătorilor de bani din templu,
aşa că, într-un act de condamnare profetică şi judecată împărătească, le-a răsturnat mesele
şi i-a alungat din templu. Evangheliile consemnează această curăţire a templului în Matei
21:12-17, Marcu 11:15-18 şi Luca 19:45-48. În următoarele câteva zile, Isus a avut
diferite controverse cu autorităţile religioase şi i-a învăţat pe toţi cei care veneau să-L
asculte.
Apoi, în noaptea dinaintea sărbătorii evreieşti a Paştelui, a luat parte împreună cu
ucenicii Săi la ultima cină, numită frecvent Cina cea de taină. În timpul ei, a instituit Cina
Domnului, ca permanentă comemorare şi comuniune până la făgăduita Sa întoarcere.
Evenimentul este consemnat în Matei 26:17-30, Marcu 14:12-26 şi Luca 22:7-23. În
aceeaşi seară, le-a mai dat multe alte instrucţiuni, atât prin învăţătura cunoscută sub
numele de Cuvântarea de despărţire – consemnată în Ioan 13-16, cât şi prin rugăciunea
Sa de Mare Preot din Ioan 17. În aceeaşi seară, Iuda a plecat ca să-L vândă pe Isus, aşa
cum pusese la cale cu liderii religioşi, în Luca 22:3-4 şi Ioan 13:27-30. După aceea, Isus
şi ceilalţi ucenici au mers în grădina Ghetsimani. În timp ce Isus Se ruga, Iuda a condus
grupul soldaţilor şi al conducătorilor religioşi iudei în grădină, iar ei L-au arestat. A fost
acuzat înaintea lui Caiafa, marele preot al iudeilor, şi a liderilor religioşi iudei şi a fost
judecat atât de guvernatorul roman Pilat, cât şi de împăratul iudeu Irod Antipa. Din cauza
tensiunii, ucenicii L-au părăsit şi Petru s-a lepădat de El de trei ori. Isus a fost bătut,
ridiculizat şi condamnat la moarte. Aceste evenimente sunt consemnate în Matei 26:31–
27:31, Marcu 14:32–15:20, Luca 22:39–23:25 şi Ioan 18:1–19:16.
Isus a fost răstignit pe la miezul zilei ce a urmat arestului Său. A fost executat în
public, fiind ţintuit pe o cruce până când a murit. În toiul acestei mari suferinţe şi agonii,
a arătat îndurare unui tâlhar care s-a pocăit, S-a asigurat că cineva va avea grijă de mama
Sa şi a cerut iertarea lui Dumnezeu pentru cei care L-au omorât. Pe la ora trei, a strigat
către Dumnezeu şi a murit. Evenimentele acestea sunt înscrise în Matei 27:32-54, Marcu
15:21-39, Luca 23:26-47 şi Ioan 19:16-30.
La moartea Sa, pământul a fost scuturat de un cutremur şi perdeaua din Templu sa sfâşiat de sus până jos. După ce un soldat roman L-a străpuns cu suliţa ca să vadă dacă a
murit, trupul lui Isus a fost coborât de pe cruce. Deoarece Sabatul era gata să înceapă,
unii dintre cei care-L urmau I-au pregătit în grabă trupul pentru înmormântare şi L-au pus
într-un mormânt împrumutat. Consemnarea acestei după-amiezi îngrozitoare se găseşte în
Matei 27:51-61, Marcu 15:38-47, Luca 23:44-56 şi Ioan 19:34-42.
Vom analiza pătimirea şi moartea lui Isus concentrându-ne pe trei evenimente din
această perioadă: intrarea triumfală în Ierusalim, instituirea Cinei Domnului şi răstignirea.
Să analizăm mai întâi intrarea triumfală.

INTRAREA TRIUMFALĂ
Isus a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruş, pentru a împlini profeţia rostită în
Zaharia 9. Măgarul avea semnificaţia lui aparte – împăraţii călăreau pe măgar în timp de
pace, când erau siguri că nu sunt în pericol. Această acţiune simbolică avea menirea să
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arate siguranţa lui Isus că este Împăratul legitim al Israelului; să-i confirme pe cei care
erau credincioşi mesajului împărăţiei Sale şi să-i mustre pe cei care nu erau.
Pe când Se apropia de cetate, poporul a început să-L recunoască şi să-I ureze bun
venit. Pentru a-L cinsti, mulţi aşterneau pe drum ramuri de palmier şi chiar hainele lor şi
Îl lăudau cu glas tare. După cum citim în Marcu 11:9-10:
Cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau după Isus, strigau: „Osana!
Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului! Binecuvântată este
Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui nostru David! Osana în
cerurile prea înalte!” (Marcu 11:9-10)
Însă nu toţi L-au primit cu braţele deschise. A fost respins şi contestat de
conducerea iudeilor, cum ar fi preoţii şi învăţătorii Legii, cei care ar fi trebuit să fie cei
mai încântaţi de sosirea Sa. Respingându-L pe Unsul lui Dumnezeu, au dovedit că
lucrarea lor se opunea lui Dumnezeu şi lucrării Sale. Iată cuvintele lui Isus adresate
Ierusalimului pe când intra în cetate, consemnate în Luca 19:42-44:
Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau săţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste
tine zile când vrăjmaşii tăi ... nu vor lăsa în tine piatră pe piatră,
pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată (Luca 19:42-44).
Această respingere a continuat în timp ce liderii religioşi au petrecut prima parte
din ultima săptămână a lui Isus punându-I tot felul de întrebări, în încercarea de a-L
discredita în faţa poporului. De asemenea, au încercat să provoace autorităţile romane să I
se împotrivească şi au pus în mod repetat la îndoială identitatea şi autoritatea de Hristos a
lui Isus.
La intrarea Sa triumfală şi în zilele ce au urmat, poporul L-a lăudat şi
L-a acceptat pe Isus, în timp ce autorităţile religioase L-au respins. De
ce au avut oamenii reacţii aşa de diferite faţă de El? Putem înţelege
lucrul acesta la niveluri diferite. În primul rând, cei cu poziţii de
autoritate aveau cel mai mult de pierdut. Putem vedea că există o
orientare generală înspre putere şi autoritate. Este în natura umană,
iar autorităţile iudaice nu se deosebeau de ceilalţi oameni. Cei care
deţin puterea se ţin de ea, iar Isus a venit ca o ameninţare la adresa
puterii lor. Ei înţelegeau împărăţia lui Dumnezeu într-un sens îngust,
naţionalist, într-o formă etno-centrică, tribală, şi aveau cel mai mult
de pierdut. Şi, aşa cum i se spusese Mariei în Evanghelia lui Luca –
acest Copil era rânduit spre ridicarea şi prăbuşirea multora în Israel
şi ca un semn care stârnea împotrivire. Evanghelia lui Ioan începe
anticipând că aceasta este Lumina care a venit în lume şi întunericul
„n-a cuprins-o,” cum spun unele traduceri, dar cred că ar trebui să
înţelegem că „n-a biruit-o.” Isus a venit ca lumină a lumii, iar
întunericul avea totul de pierdut. Iar autorităţile religioase manifestă
lucrul acesta. Însă ar trebui să ne amintim că nu mai era mult (era
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sfârşitul Săptămânii Mari, cum o numim) până când toţi, chiar şi
gloatele care Îl urmaseră pe Isus, aveau să strige să le fie eliberat
Baraba în locul lui Isus. Asta pentru că Isus nu a venit să împlinească
aşteptările poporului, ce voiau ei să facă Dumnezeu, ci a venit să facă
ce voia Dumnezeu să facă, iar asta e o ameninţare la adresa
independenţei noastre, o ameninţare a autonomiei noastre. Şi nu ne
place să murim faţă de sine, iar Isus a adus ameninţarea răsturnării
voinţei noastre umane. Acesta este motivul fundamental pentru care,
la nivel uman, a fost respins.
— Rev. Michael Glodo
După ce am văzut intrarea triumfală, să trecem la al doilea eveniment major din
săptămâna pătimirii şi morţii lui Isus, instituirea Cinei Domnului.

CINA DOMNULUI
După cum am menţionat, pătimirea şi moartea lui Isus au avut loc în săptămâna
Paştelui. Aşadar, în această săptămână Isus a luat parte la masa pascală împreună cu
ucenicii Săi. A făcut asta chiar înainte de arestarea şi răstignirea Sa. Evenimentul este
cunoscut sub numele de Cina cea de taină. În timpul cinei, Isus a făcut ceva foarte
deosebit, pe care creştinii îl comemorează de atunci încoace: a instituit Cina Domnului ca
sacrament sau rânduială.
Aşa cum am spus, Cina cea de taină a fost o masă de Paşte ce comemora izbăvirea
Israelului din robia egipteană. Însă, la sfârşitul acestei mese, Isus a folosit simbolismul
Paştelui pentru a atrage atenţia la lucrarea Sa de Hristos. În mod concret, a ales două
lucruri de la cină – azimele şi un pahar cu vin – şi le-a dat o nouă semnificaţie. Conform
relatării din Luca 22:17-20, Isus a asociat azimele cu trupul Său, pe care era gata să-l
ofere lui Dumnezeu ca jertfă pentru păcat, şi paharul cu vin cu sângele Său, care avea să
facă parte din aceeaşi jertfă pentru păcat. Mai mult, când combinăm învăţăturile Sale din
Matei 26:29 şi Marcu 14:25 cu instrucţiunile din Luca 22:19, vedem că Isus Şi-a învăţat
ucenicii să folosească aceste elemente în mod continuu, în amintirea Lui, până la
întoarcerea Sa ca să termine lucrarea pe care a început-o.
În tradiţia creştină, Cina Domnului a fost descrisă adesea ca
reprezentare vizuală a cuvintelor lui Hristos, deoarece este o
demonstraţie vizuală a ceea ce s-a întâmplat pe cruce. Astfel, pâinea
frântă şi vinul turnat ne îndreaptă atenţia spre Hristos – trupul Lui
ţintuit pe cruce şi sângele Lui vărsat pentru noi. Acest simbolism sau
sacrament ne îndreptă ochii înapoi la Hristos, ca să ne facă în stare să
fim părtaşi la avantajele morţii Sale mâncând şi bând în amintirea a
tot ce a făcut El pentru noi. Într-un sens, credincioşii simt şi o mare
întărire spirituală, în timp ce mâncă şi beau, deoarece sunt părtaşi la
avantajele a tot ce a făcut Hristos pentru ei.
— Dr. Simon Vibert
-24Pentru materiale video, suporturi de curs şi alte resurse, vizitaţi Third Millennium Ministries la
adresa thirdmill.org.

Noi credem în Isus: Lecţia a doua

Hristosul

Există două aspecte ale semnificaţiei Cinei Domnului, pe care ar trebui să le
menţionăm, şi vom începe cu referirea sa la ispăşirea lui Hristos.

Ispăşirea
Simbolismul elementar al Cinei Domnului este uşor de înţeles. Pâinea reprezintă
trupul lui Isus şi vinul reprezintă sângele. Dar de ce sunt importante? Deoarece trupul Lui
a fost dat pentru noi, aşa cum scrie în Luca 22:19, iar sângele Lui a fost vărsat pentru
mulţi spre iertarea păcatelor, aşa cum citim în Matei 26:28. Cu alte cuvinte, trupul şi
sângele Său sunt importante pentru că sunt ceea ce I-a oferit Hristos lui Dumnezeu pe
cruce ca să ne ispăşească păcatul. Vom relua imediat acest subiect când vom discuta
despre răstignire.
Al doilea aspect al semnificaţiei Cinei Domnului pe care-l vom menţiona este
inaugurarea Noului Legământ.

Noul Legământ
Iată ce spune Isus în Luca 22:20:
Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se
varsă pentru voi (Luca 22:20).
Aici, Isus Se referă la înnoirea legământului, pe care profetul Ieremia o prevestise în
Ieremia 31:31-34.
Noul Legământ este atât garanţia, cât şi înnoirea făgăduinţelor legămintelor făcute
de Dumnezeu înainte, pe vremea lui Adam, Noe, Avraam, Moise şi David. Aceste
administraţii anterioare ale legământului lui Dumnezeu au exprimat bunăvoinţa Lui faţă
de poporul Său, dar au cerut şi supunerea lor totală, promiţând binecuvântări celor care
ascultă de Dumnezeu şi blesteme celor care nu-L ascultă. În calitate de Hristos, Isus a
fost administratorul ultimei etape a legământului lui Dumnezeu cu poporul Său – etapa în
care legământul era „ratificat” sau „pecetluit” prin vărsarea sângelui Său. După citim în
Evrei 9:15:
De aceea, El este mijlocitorul unui nou legământ, pentru ca aceia care
sunt chemaţi să poată primi moştenirea veşnică promisă, întrucât a
avut loc o moarte care-i răscumpără din neascultările comise sub
primul legământ (Evrei 9:15).
După ce am văzut intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim şi instituirea Cinei
Domnului, suntem gata să discutăm despre răstignirea Sa.
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RĂSTIGNIREA
Răstignirea era o formă de pedeapsă cu moartea folosită în vechiul imperiu
roman. Victimele erau legate sau pironite pe o cruce, aşa cum a fost în cazul lui Isus, şi
atârnau pe lemnul crucii până când mureau, de obicei prin sufocare. Desigur, răstignirea
lui Isus a fost unică, deoarece ea a servit şi ca jertfă de ispăşire pentru păcat. Fiind
Hristosul, era responsabilitatea Lui să moară pentru popor, după cum citim în Evrei 9:1128.
Sunt mult prea multe doctrine asociate răstignirii ca să le menţionăm pe toate, aşa
că ne vom limita numai la două: imputarea păcatului nostru lui Isus şi faptul că El a murit
ca rezultat al judecăţii divine împotriva păcatului. Vom începe cu ideea imputării.

Imputarea
Imputarea înseamnă atribuire sau socotire. Când vorbim despre imputarea
păcatelor noastre lui Isus, pe cruce, ne referim la actul prin care Dumnezeu a atribuit vina
păcătoşilor persoanei lui Isus. Deci, când spunem că păcatul nostru I-a fost imputat lui
Isus, înţelegem că Dumnezeu L-a învinuit pe El pentru păcatele noastre. Isus n-a păcătuit
niciodată şi persoana Lui nu era stricată de păcat. Însă, din punct de vedere legal,
Dumnezeu L-a socotit pe Isus ca şi cum ar fi comis personal fiecare păcat ce i-a fost
imputat.
În armonie cu modelele jertfelor pentru păcat ale Vechiului Testament, Isus S-a
adus pe Sine ca jertfă pe cruce, ca substitut pentru poporul Său. Cartea Evrei vorbeşte pe
larg despre acest lucru în capitolele 9 şi 10. Rolul lui Hristos de înlocuitor al nostru este
reflectat în faptul că Biblia Îl numeşte adesea jertfa noastră, ca în Romani 3:25, Efeseni
5:2 şi 1 Ioan 2:2. Tot de aceea El este numit „răscumpărarea” noastră în pasaje precum
Matei 20:28, 1 Timotei 2:6 şi Evrei 9:15.
Înainte de a-I fi fost imputat păcatul nostru, Isus a fost nevinovat şi desăvârşit.
Însă, oricât de ciudat ar suna, după ce păcatul nostru a fost socotit în contul lui,
Dumnezeu L-a privit ca vinovat de toate păcatele care I-au fost atribuite. Despre asta
vorbeşte Pavel în 2 Corinteni 5:21, când zice:
[Dumnezeu] L-a făcut păcat pentru noi (2 Corinteni 5:21).
Astfel, când vrem să punem întrebarea: „E drept, e cinstit, e corect ca
Dumnezeu să-I impute lui Hristos păcatul nostru?”, avem tendinţa să
ne gândim la un tribunal omenesc şi să gândim: „Am imputa vina
într-un caz de omor unei alte persoane care n-a comis crima?”
Răspunsul ar fi „nu.” Pus în balanţa justiţiei umane, lucrul acesta ar
fi greşit. Însă, primul lucru pe care îl ştim despre dreptatea lui
Dumnezeu e că este perfectă şi, prin urmare, întrucât El este perfect,
ştim că tot ce face El este corect. Însă Biblia ne spune de ce este drept
aşa. Spre exemplu, dacă Dumnezeu ar fi ales pe cineva la întâmplare
şi i-ar fi imputat arbitrar vina mea, n-ar fi fost cinstit şi drept. Acest
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ar fi dacă, înainte ca omenirea să fi fost creată, Dumnezeu ar fi
hotărât să răscumpere omenirea păcătoasă prin Fiul Său, singurul
care ar fi putut să poarte de fapt păcatul nostru şi să facă ispăşire
pentru el, în contul neprihănirii şi ascultării Lui perfecte? Şi, cum ar
fi dacă acest lucru nu e o atribuire arbitrară, o atribuire nedorită
cuiva căruia i s-ar spune pur şi simplu: „Va trebui să porţi păcatul”?
Ce-ar fi dacă Isus a spus în evanghelii: „Eu Îmi dau viaţa pentru oile
Mele ... Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine”? În cazul
acesta, începem să înţelegem că dreptatea lui Dumnezeu nu este
arătată niciodată mai perfect decât în planul Său perfect de
răscumpărare a umanităţii păcătoase prin Fiul Său, care avea să-Şi
dea viaţa de bună voie şi să poarte păcatul nostru, pentru ca noi să
avem pace cu Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu este desăvârşită,
niciunde mai perfectă decât în imaginea celor întâmplate la cruce.
— dr. R. Albert Mohler, Jr.
După ce am văzut cum păcatul nostru I-a fost imputat lui Hristos, să ne îndreptăm
atenţia spre cea de a doua temă legată de răstignire: judecata divină.

Judecata
Moartea omului este întotdeauna o judecată divină contra păcatului. Vedem lucrul
acesta în Geneza 3:17-19, Ezechiel 18:4 şi Romani 5:12-21. Moartea omului a apărut
când Adam a păcătuit în Geneza 3 şi a rămas de atunci încoace întrucât păcatul lui Adam
ne-a fost imputat.
Şi moartea lui Isus a fost tot o judecată divină împotriva păcatului. Înainte ca
Dumnezeu să pună vina noastră pe El, Isus n-ar fi putut muri. Dar, odată ce păcatul
nostru I-a fost imputat pe cruce, moartea Sa nu a devenit doar posibilă, ci şi necesară. Era
singurul răspuns drept pe care-l putea da Dumnezeu faţă de o vină aşa de mare.
Ca parte a acestei judecăţi, Isus a rămas sub puterea morţii trei zile înainte de
învierea Sa. Însă vestea bună e că El a purtat toată furia lui Dumnezeu împotriva
păcatului nostru, aşa că nu mai rămâne nicio judecată divină care să ne ameninţe. După
cum a spus Isus în Ioan 5:24:
Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în
Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut
din moarte la viaţă (Ioan 5:24).
Dacă ar trebui să definesc păcatul, aş da o definiţie distorsionată. Însă
felul în care înţelege Dumnezeu păcatul şi gravitatea lui, ce impune
judecata Sa, este cea mai bună veste pe care aş putea-o primi.
Bineînţeles că nu-mi place să mă uit la păcatul meu. Nu-mi plac
efectele lui în viaţa mea sau în lume. Dar, dacă Dumnezeu nu-l judecă,
nu este niciodată rezolvat, iar eu aş încerca orice pentru a evita
natura lui. Însă judecata lui Dumnezeu înseamnă că El ştie exact ce
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este păcatul, ce am comis, dar şi ce-mi face el mie şi ce face în jurul
meu. De aceea, jertfa de Sine a Domnului în moartea Lui jertfitoare
pentru a rezolva acele nevoi, dificultăţi şi probleme este exact
răspunsul la problema păcatului meu. Fără acea judecată, fără acea
înţelegere şi fără acea rezolvare dreaptă a acelui lucru cumplit numit
păcat, n-ar exista nicio răscumpărare. Prin urmare, ispăşirea lui
Hristos este singura veste bună care există. Orice altă religie din lume
a încercat să se ocupe de un lucru numit păcat, sau de o imagine a
păcatului, să se debaraseze de el, să-l sublimeze, să spună că nu există,
să nege trupul. Însă Isus vine cu judecata Sa pe deplin dreaptă şi ne
spune cu exactitate ce este păcatul. Când face asta, îl ia în întregime
asupra Lui, pe cruce. Aşadar, pentru creştini şi pentru oricine,
aceasta este cea mai bună veste dintre toate.
— Dr. Bill Ury
Isus este Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. El este Cuvântul făcut
trup. Cuvântul care era cu Dumnezeu, Cuvântul care era Dumnezeu.
El este Fiul care a venit din inima Tatălui pentru a-L face cunoscut.
Este important să ţinem minte asta, deoarece, atunci când Îl vedem
dându-Şi viaţa pe cruce, luând judecata noastră, judecata lui
Dumnezeu împotriva păcatelor noastre şi judecata noastră asupra
vieţii Lui, chiar Dumnezeu este în Fiul, care poartă propria Lui
judecată împotriva păcatului Său, în faţa răzvrătirii noastre şi a
trădării lui Dumnezeu. Care este vestea bună? Dumnezeu ne iubeşte
atât de mult, încât nu va aştepta ca noi să plătim pentru păcatele
noastre pentru a-L putea cunoaşte. El nu va aştepta ca noi să
aruncăm o punte peste prăpastia care ne desparte de El, ci vine la noi
şi poartă în propria-I fiinţă urâţenia, nenorocirea, ticăloşia şi răutatea
păcatelor noastre, pentru ca apoi să poată revărsa din Sine nu doar
iertarea Sa, ci şi prezenţa, viaţa şi dragostea Sa divină în inima
noastră. Nu e o veste bună?
— Dr. Steve Blakemore
Până acum am studiat slujba de Hristos sau Mesia a lui Isus în trei perioade:
naşterea şi pregătirea Lui, lucrarea Sa publică şi pătimirea şi moartea Sa. Ajunşi în
punctul acesta, suntem gata să abordăm tema finală: perioada preamăririi lui Isus ca
Hristos.

PREAMĂRIREA
Vom descrie preamărirea lui Isus ca fiind perioada de timp care se întinde de la
învierea Sa până la viitoarea Sa întoarcere vizibilă. Vom începe cu o scurtă trecere în
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revistă a evenimentelor din această perioadă şi apoi le vom explora mai detaliat pe unele
dintre ele.
Isus a înviat din morţi în prima zi a săptămânii care a urmat răstignirii şi
îngropării Lui. Timp de patruzeci de zile S-a arătat multora dintre ucenicii Săi şi i-a
învăţat despre împărăţia lui Dumnezeu, le-a explicat rolul Său în împlinirea Scripturii şi a
încredinţat conducerea bisericii Sale apostolilor. Aceste evenimente sunt consemnate în
Matei 28, Marcu 16, Luca 24, Ioan 20–21 şi Fapte 1:1-11.
La sfârşitul acestor patruzeci de zile, Isus Şi-a binecuvântat poporul şi S-a înălţat
la cer sub ochii lor, în timp ce nişte îngeri au proclamat revenirea Sa. Acestea sunt scrise
în Luca 24:36-53 şi Fapte 1:1-11.
Înălţându-Se la cer, Isus Şi-a prezentat moartea lui Dumnezeu, ca jertfă de
ispăşire, şi S-a aşezat la dreapta Lui. Aşa a început domnia Sa peste treburile poporului
Său, care va continua până când Se va întoarce în slavă ca să-Şi judece vrăjmaşii şi a-Şi
binecuvânta poporul cu un pământ şi ceruri noi. Găsim aceste detalii în texte precum
Efeseni 1:20-22, 2 Tesaloniceni 1:7-10 şi Apocalipsa 20:11–22:7.
Vom analiza patru aspecte ale preamăririi lui Isus. Întâi vom aborda învierea Sa,
apoi vom menţiona înălţarea Sa la cer, în al treilea rând vom discuta despre domnia Sa în
locurile cereşti şi, în fine, vom aborda întoarcerea Sa vizibilă. Să începem cu învierea din
morţi.

ÎNVIEREA
Moartea este cea mai mare tragedie pe care o cunosc oamenii şi cea mai rea
manifestare a păcatului în lumea aceasta. Însă vestea bună este că Hristosul, Unsul lui
Dumnezeu, a biruit moartea pentru noi toţi. Când a înviat din mormânt, prin puterea
Duhului, a dovedit întregii creaţii că este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, în care Îşi
găseşte toată plăcerea, şi moştenitorul împărăţiei Sale. Un lucru şi mai minunat este că a
asigurat învierea şi binecuvântarea viitoare a tuturor celor care-L urmează cu
credincioşie.
Sunt atât de multe aspecte semnificative ale învierii Lui, încât nu le putem
menţiona pe toate. În consecinţă, vom aborda doar două, începând cu modul în care
învierea a contribuit la înaintarea planului de răscumpărare al lui Dumnezeu.

Planul de răscumpărare
Planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii şi a restului creaţiei a depins
de împlinirea promisiunilor legământului Său de a-Şi stabili împărăţia pe pământ, sub
domnia unui urmaş al lui David, cunoscut ca Hristos. Însă nu putea face asta dacă Isus
rămânea mort. În sensul acesta, învierea lui Isus a fost un pas crucial care făcea posibilă
împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Acesta este unul dintre motivele pentru care
Noul Testament spune că învierea este o confirmare a rolului de Hristos al lui Isus, aşa
cum vedem în Luca 24:45-46, Ioan 2:17-22, Fapte 17:3 şi Romani 1:1-4.
Al doilea aspect al învierii lui Isus pe care îl vom menţiona este că asigură
credincioşilor multe şi felurite binecuvântări ale mântuirii.
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Binecuvântările mântuirii
Noul Testament asociază învierea lui Isus cu un spectru larg de binecuvântări pe
care le primim ca parte a mântuirii noastre. Ea are ca urmare îndreptăţirea noastră, care
este iertarea păcatelor noastre (Romani 4:25). Este sursa regenerării duhului nostru şi
deschide uşa spre moştenirea noastră veşnică (1 Petru 1:3-5). Produce fapte bune şi o
mărturie veritabilă despre Hristos în trupul şi viaţa noastră, după cum citim în 2 Corinteni
4:10-18. Este şi sursa viitoarei învieri trupeşti a celor credincioşi, când vom avea trup de
slavă, la fel ca al lui Isus, cum citim în Romani 6:4-5 şi 1 Corinteni 15:42-53. Cu toate că
creştinii rareori se gândesc la ea în felul acesta, învierea lui Isus este esenţială pentru
multe dintre binecuvântările mântuirii de care ne bucurăm deja, precum şi pentru cele pe
care le vom primi în viitor.
Învierea lui Isus Hristos din morţi este punctul central al Noului
Testament. Din ea decurg foarte multe binecuvântări. În primul rând,
învierea ne arată cine este Isus. Ea dovedeşte că este Mesia, Domnul şi
Fiul lui Dumnezeu. Deci ne învaţă lucruri măreţe despre Isus, iar în
acest lucru este o mare binecuvântare. Trecând mai departe, lucrul
cel mai important pentru creştini este că Isus Hristos este viu astăzi. A
înviat din morţi, iar asta înseamnă că e o persoană pe care o putem
cunoaşte şi cu care ne putem întâlni acum. Mai mult, înseamnă că
puterea lui Isus, puterea învierii Lui, este la dispoziţia noastră. De
fapt, noi credem că această viaţă nouă vine să locuiască în noi prin
Duhul Sfânt. Deci, înseamnă că a trăi ca creştini nu înseamnă a
încerca să-L urmăm pe Isus prin propriile noastre puteri, ci că avem
puterea învierii Lui în noi. Dar e mai mult decât atât. Învierea ne dă o
speranţă incredibilă pentru viitor şi este modelul pentru ce ni se
întâmplă când murim. În învierea lui Isus vedem făgăduinţa lui
Dumnezeu că moartea nu este sfârşitul, că după mormânt vine o viaţă
nouă, învierea – viaţă trupească. Iar asta a fost o nădejde incredibilă
pentru creştini de-a lungul generaţiilor, întrucât se confruntă cu
moartea. Este o încredere în Isus, că ne va aduce prin moarte la viaţa
Sa. Aş vrea să mai spun ceva – învierea reprezintă şi angajamentul lui
Dumnezeu de a-Şi înnoi creaţia. Trupul lui Isus este un trup fizic – El
nu apare doar ca fiinţă spirituală după înviere, ci are un trup fizic.
Acesta e un semn că Dumnezeu ia materia umană, o răscumpără şi o
înnoieşte. Creaţia nu e rea; este ceva ce va fi înnoit. Lucrul acesta este
arătat limpede în Romani 8, când Pavel spune că întreaga creaţie va fi
înnoită. Învierea este cea care ne dă acest indiciu şi această încredere.
— Dr. Peter Walker
Reţinând învierea lui Isus, să ne îndreptăm atenţia spre înălţarea Sa la cer.
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ÎNĂLŢAREA
Înălţarea a avut loc când Isus a fost ridicat miraculos la cer în prezenţa lui
Dumnezeu. Bineînţeles că, în natura Sa divină, Fiul lui Dumnezeu este tot timpul prezent
peste tot. Dar, în ceea ce priveşte natura Sa umană, înălţarea a mutat trupul şi sufletul lui
Isus din tărâmul nostru pământesc în cel ceresc, locuit de îngeri şi sufletul credincioşilor
plecaţi din viaţa aceasta. Scriptura consemnează acest eveniment în Luca 24:50-53 şi
Fapte 1:9-11 şi face referire la el în multe alte locuri.
Vom explora două aspecte ale rolului de Hristos al lui Isus, care pot fi asociate cu
înălţarea Sa: autoritatea apostolică acordată de Isus apostolilor Săi şi aşezarea Sa pe tron
la dreapta lui Dumnezeu. Mai întâi să analizăm subiectul autorităţii apostolice.

Autoritatea apostolică
Ca urmare a ispăşirii păcatului şi a împlinirii întregii neprihăniri, Dumnezeu I-a
dat lui Isus o putere şi o autoritate fără seamăn asupra întregii creaţii. În Matei 28:18, Isus
a spus ucenicilor Săi:
Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ (Matei 28:18).
Mai mult, la înălţarea Sa, Isus a delegat apostolilor o parte din autoritatea Sa,
pentru ca ei să poată vorbi cu autoritate infailibilă în Numele Lui, pentru a întemeia şi a
zidi biserica. Apostolii care au primit această autoritate au fost cei unsprezece ucenici
credincioşi iniţiali, Matia, care l-a înlocuit pe trădătorul Iuda (Fapte 1:26), şi Pavel, care a
primit autoritatea printr-o hotărâre specială.
Ca rezultat al acestei autorităţi delegate, apostolii au putut să scrie şi să aprobe
Scripturi noi şi să vorbească în mod infailibil în chestiuni de doctrină. După cum vedem
în Fapte 1:24-26, această autoritate a fost numai pentru apostoli, care au primit-o direct
de la Hristos şi nu putea fi transmisă prin mijloace umane. În consecinţă, nu au mai
existat alţi apostoli care să aibă acest nivel de autoritate.
Apostolul Pavel a făcut aluzie la acest fapt în Efeseni 2:19-20, unde a spus că
Biserica universală este:
Oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi
proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos (Ioan 2:1920).
Apostolii autorizaţi au reprezentat o categorie specială de conducători ai bisericii,
aparţinând doar perioadei de întemeiere a bisericii universale.
Având această înţelegere a autorităţii apostolice, suntem gata să abordăm un al
doilea aspect al înălţării lui Isus la ceruri, şi anume întronarea Sa.
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Întronarea
Aşezarea lui Hristos în ceruri, cu Dumnezeu, înseamnă că Hristos a
fost biruitor asupra tuturor vrăjmaşilor lui Dumnezeu şi ai poporului
Său. Mai ales în Efeseni 2, Pavel spune că aceşti vrăjmaşi sunt
duşmanii cosmici ai universului, conducătorii şi autorităţile
întunericului actual. Acele forţe au fost biruite prin învierea lui
Hristos din morţi, iar Hristos şade acum la dreapta lui Dumnezeu.
Vestea bună este că şi noi suntem aşezaţi la dreapta lui Dumnezeu.
Aşadar, ca creştini, şi noi biruim toate forţele demonice şi rele ale
universului. Nu trebuie să ne temem de puterile invizibile pe care unii
oameni pretind a le avea asupra noastră, întrucât Hristos le-a biruit,
iar noi suntem victorioşi împreună cu El.
— dr. Frank Thielman
Atunci când Isus S-a înălţat la cer, Şi-a prezentat jertfa în Templul ceresc şi apoi
S-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu. Această succesiune de evenimente este menţionată în
Evrei 1:3, 9:11-14 şi 10:12-14.
Actul aşezării la dreapta lui Dumnezeu a constituit întronarea lui Isus ca vasal sau
împărat slujitor al lui Dumnezeu Tatăl, în ceruri. Acest loc mesianic de onoare a fost
profeţit prima dată de împăratul David în Psalmul 110, iar Noul Testament menţionează
frecvent că acum e al lui Isus în texte precum Marcu 16:19, Luca 22:69, Efeseni 1:20-21
şi 1 Petru 3:22.
Întronarea a definitivat asumarea de către Isus a slujbei de Hristos. Fusese ales
înainte de întruparea Sa şi uns la botez, dar abia după înălţare a preluat tronul şi a început
să domnească în mod oficial.
Orice aspect al acţiunilor Domnului şi toate mişcările Lui, orice
relaţie a Lui cu orice aspect al timpului nostru este importantă pentru
răscumpărare. Din punct de vedere spiritual, faptul că El şade la
dreapta Tatălui pe tron este o mare confirmare pentru noi că, la
sfârşitul întregii istorii umane, ne aşteaptă victoria. El este Împăratul
care a câştigat fiecare bătălie. Cu toate că acum nu simţim asta, în
realitate aşa este. Acesta este conceptul cosmic. Transformarea
întregului univers, domnia Sa absolută, toate acestea ne sunt arătate
în domnia Sa suverană de pe tron. Însă lucrul cel mai măreţ cu privire
la identitatea lui Isus este că Cel care domneşte e un om glorificat.
Fiul lui Dumnezeu care a devenit Fiul Omului, astfel că întruparea Sa
nu se va sfârşi niciodată. El nu a devenit doar un duh, ci a dus
umanitatea în cer, iar Cel care stă la dreapta lui Dumnezeu Tatăl este
un tâmplar evreu care este Fiul lui Dumnezeu. El trăieşte veşnic ca să
mijlocească pentru noi. Există acest amestec minunat între domnia
Sa, suveranitatea Sa, stăpânirea Sa, biruinţa Sa absolută asupra a tot
ce s-a întâmplat. Dar şi această incredibilă intimitate, această
preluare a noastră în El, încât viaţa Sa de mijlocire, această rugăciune
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şi preocupare puternică pentru viaţa noastră, să continue. Deci, acest
Mântuitor desăvârşit ne este arătat pe tron. Da, El este cu totul
vrednic să primească închinarea şi să fie adorat, dar această vrednicie
este echilibrată, din punctul nostru de vedere, de această incredibilă
dăruire de Sine, acest concept uimitor. M-am gândit la toate imnurile
scrise de-a lungul anilor, care vorbesc, aproape şocant, la timpul
prezent despre rănile Sale sângerânde. Prima mea reacţie a fost: El a
sângerat şi apoi a murit. Însă când se cântă despre realitatea tronului
Său, se spune că poartă cinci răni sângerânde primite pe Golgota.
Cred că încearcă să ne spună să nu uităm de întruparea Lui, că viaţa
Sa pe tron este de Hristos întrupat, care este Domnul cerului şi al
pământului, dar şi Domnul tuturor nevoilor noastre zilnice. Prin
urmare, dacă ne gândim la lucrarea Sa de pe tron, există mari
implicaţii pentru creştin chiar şi azi.
— dr. Bill Ury
După ce am analizat preamărirea lui Isus din prisma învierii şi a înălţării, să ne
îndreptăm atenţia spre domnia Lui actuală în cer.

DOMNIA
Cuvântul „domnie” este un termen tehnic folosit în teologie pentru cârmuirea şi
guvernarea continuă a lui Isus din locul măririi şi puterii din cer. Se referă la toate
lucrurile pe care le face Isus în domnia Sa actuală ca împărat vasal al lui Dumnezeu.
Când Scripturile descriu activitatea actuală a lui Isus, afirmă adesea că El şade la
dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Pentru unii cititori moderni, acest limbaj poate fi derutant.
Isus nu stă doar lângă Tatăl, aşteptând momentul întoarcerii, ci şade pe un tron. Asta
înseamnă că împărăţeşte peste împărăţia Sa. El este împăratul vasal care stă la dreapta lui
Dumnezeu. Şi va continua să domnească peste noi şi să mijlocească pentru noi până când
Se va întoarce. Domnia lui Isus dovedeşte că este biruitor asupra păcatului şi a morţii şi Îl
autorizează să ofere poporului Său o mângâiere necurmată în mijlocul oricărei probleme
cu care se confruntă în viaţă.
Scriptura ne spune că Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Aceasta
este o expresie antropomorfă, care arată că Hristos a primit
conducerea Bisericii şi a universului. La înălţare, El S-a făcut părtaş
slavei de care aceasta este însoţită. Însă faptul că se spune că şade nu
înseamnă că Isus S-a înălţat la un loc de odihnă. El Îşi continuă
lucrarea de împărat, profet şi preot al nostru.
— Rev. Jim Maples
Vom vorbi despre lucrurile pe care le face Isus în domnia Sa cerească din trei
puncte de vedere ale rolului Său de Hristos preamărit: în primul rând, cuvântul Său
profetic şi Duhul Sfânt; în al doilea rând, mijlocirea Sa preoţească înaintea Tatălui şi, în
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al treilea rând, domnia Sa împărătească asupra poporului Său. Să vedem întâi cuvântul
Său profetic şi Duhul Său.

Cuvântul şi Duhul
După cum vedem în Fapte 2:33, una din primele modalităţi prin care Isus Şi-a
exercitat slujirea profetică a fost trimiterea Duhului Sfânt ca dar pentru biserică. Fapte 2
consemnează că pogorârea Duhului Sfânt a fost însoţită de limbi de foc, de un vâjâit de
vânt puternic şi de o slăvire exuberantă a lui Dumnezeu în limbile iudeilor răspândiţi prin
lume. Întrucât Duhul Sfânt a împuternicit biserica să fie martora profetică a lui Isus în
lume, aceasta a fost o lucrare profetică. Petru a explicat că aceste semne împlineau
profeţia făcută în Ioel 2, conform căreia, la sfârşitul vremurilor, Duhul îi va împuternici
pentru lucrare pe toţi credincioşii Lui.
De la Cincizecime, Isus a continuat să trimită Duhul pentru a sluji bisericii în
moduri profetice, cu toate că manifestările extraordinare de la Cincizecime au fost
departe de normă. Poate că cel mai obişnuit exemplu este că trimite Duhul ca să ne
lumineze şi să ne dea pricepere când citim Scripturile.
Slujirea profetică a lui Isus din timpul domniei cereşti a inclus şi inspirarea
Scripturii. După cum citim în 2 Timotei 3:15-16 şi 2 Petru 3:15-16, El a trimis Duhul
pentru a-i inspira pe apostoli să scrie cuvântul infailibil al lui Hristos către poporul Său.
Şi Isus continuă să slujească bisericii prin cuvânt, păstrând Scripturile pentru noi şi
trimiţând Duhul Său să-i înzestreze pe slujitorii bisericii ca să predice Cuvântul adunării
lor şi să-i evanghelizeze pe cei pierduţi, după cum vedem în pasaje ca Filipeni 1:14, 1
Tesaloniceni 2:13 şi Evrei 13:7.
Pe lângă cuvântul şi Duhul profetic, domnia lui Isus include mijlocirea Sa
preoţească.

Mijlocirea
La înălţare, Isus a venit la Tatăl cu sângele Său pentru ispăşirea păcatelor
poporului Său. Această acţiune este irepetabilă. Însă beneficiile ei, cum ar fi iertarea,
curăţirea şi vindecarea, trebuie să fie aplicate vieţii noastre în mod continuu. În cele din
urmă, ne vom bucura de curăţie, sănătate şi prosperitate nesfârşite în noile ceruri şi noul
pământ. Dar, între timp, Isus mijloceşte pentru noi înaintea Tatălui, rugându-L să ne dea
o parte din acele binecuvântări în timpul vieţii noastre pe pământ. Mijlocirea Sa este
menţionată în pasaje precum Evrei 7:25-26, 9:11-26, 10:19-22 şi 1 Ioan 2:2.
Lucrarea integrală a lui Hristos ca Preot are două aspecte. Unul este
că Şi-a dat viaţa pentru noi, lucru pe care îl percepem în termenii
crucii – El merge la cruce ca înlocuitorul nostru, ne ia locul. Ne ia
păcatul asupra Sa şi plăteşte pentru el în întregime. Preotul era, de
asemenea, cel care mijlocea pentru popor, era mijlocitorul,
intermediarul între Dumnezeu şi popor, rugându-se pentru ei,
reprezentându-i. Hristos le face pe amândouă. Lucrarea Sa
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preoţească de mijlocire nu s-a sfârşit odată cu crucea. Nu. Crucea Lui
a luat sfârşit. El este înlocuitorul nostru, reprezentantul nostru, dar
continuă să Se roage pentru noi, să mijlocească pentru noi. De ce face
asta? Nu pentru că crucea ar fi zadarnică, ci pentru că El ne aplică
acea lucrare încontinuu. Noi încă păcătuim; încă nu suntem într-o
stare glorificată. El continuă să prezinte înaintea Tatălui ce a făcut
pentru noi. Continuă să Se roage prin Duhul în moduri în care noi nu
ştim să ne rugăm. Şi face asta ca mijlocitor al nostru, ca mediator, ca
cel care ne reprezintă în orice aspect al vieţii, atât ca jertfă, cât şi ca
mijlocitor.
— dr. Stephen Wellum
Din păcate, mulţi creştini trudesc sub impresia falsă că, atunci când păcătuiesc,
stau singuri şi neajutoraţi înaintea lui Dumnezeu, trebuind să dea socoteală de eşecurile
lor. Însă frumoasa realitate este că, la fel cum a plătit pentru păcatele noastre pe cruce,
Hristos mijloceşte acum pentru noi înaintea Tatălui din ceruri, având grijă ca Tatăl să ne
ierte şi să ne binecuvânteze în continuare. Niciodată nu suntem singuri în tribunalul
ceresc al lui Dumnezeu, deoarece Isus Se roagă încontinuu pentru noi.
Isus are încă un rol continuu, personal şi relaţional pe care îl joacă în
viaţa noastră, ca avocat, mijlocitor şi reprezentant. El este avocatul
nostru care zilnic Se înfăţişează înaintea marelui Judecător şi
pledează pentru noi. Vestea extraordinară este că, datorită lucrării
Sale de ispăşire, nu pierde niciun proces. În rolul Său de mijlocitor, ca
Mare Preot, El apelează întotdeauna la lucrarea Sa perfectă şi
completă făcută pentru noi şi are mereu succes şi izbândă.
— dr. K. Erik Thoennes
După ce am discutat despre cuvântul şi Duhul lui Isus, precum şi despre lucrarea
Lui de mijlocire, să ne îndreptăm atenţia spre cârmuirea Sa ca Împărat.

Cârmuirea
Cârmuirea continuă a lui Isus constă, în parte, din guvernarea bisericii, pe care
Biblia o descrie atât ca Mireasa Sa (în texte precum Efeseni 5:23-29), cât şi ca Trupul
Său (în 1 Corinteni 12:27).
Ca fiu şi moştenitor al lui David, Isus cârmuieşte şi popoarele, supunându-le
cârmuirii şi guvernării Sale neprihănite. Vedem ideea aceasta dezvoltată în Matei 28:1920, 1 Corinteni 15:24-28 şi Apocalipsa 22:16.
Mai mult, ca întruchipare perfectă a lui Dumnezeu şi ca adevărata imagine a
umanităţii restabilite, Isus cârmuieşte de drept ca Domnul întregii creaţii, după cum
vedem în Evrei 2:7-8.
Pe deasupra, Isus este atât de înălţat, încât are autoritate deplină asupra tuturor
puterilor şi autorităţilor, fie acestea îngeri sau demoni, lucru pe care-l vedem în Romani
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8:38-39 şi Coloseni 1:16; 2:15. Iată cum rezumă Pavel cârmuirea lui Isus în Filipeni 2:911:
De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele
care este mai pe sus 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).
Isus guvernează totul – biserica, popoarele, creaţia şi lumea spirituală a îngerilor
şi demonilor. Cârmuirea Sa nu ne pare întotdeauna predictibilă, însă El cârmuieşte după
planul ascuns al lui Dumnezeu. Biblia ne asigură că cei care-L urmează nu au a se teme
de nimic, deoarece Hristos domneşte peste toate. Victoria noastră finală este asigurată.
Nu ni se poate întâmpla nimic care să scape de sub controlul şi autoritatea Sa. Tot ce
există este sub autoritatea şi puterea Sa – de la funcţionarea universului până la cea mai
mică particulă subatomică. Până la urmă, toţi împăraţii şi toate neamurile pământului şi
toate fiinţele spirituale vor recunoaşte supremaţia Sa şi se vor închina înaintea Lui.
După ce am explorat învierea, înălţarea şi domnia lui Isus, suntem gata să ne
îndreptăm spre un aspect viitor al lucrării Lui mesianice: întoarcerea vizibilă.

ÎNTOARCEREA
Noul Testament arată că, întrucât este Hristosul, Isus va reveni în mod vizibil, în
trupul Său glorificat, pentru a desăvârşi împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Întoarcerea
Lui este o doctrină centrală a credinţei creştine, despre care vorbesc pasaje precum Fapte
1:11, 1 Tesaloniceni 4:13-18, 2 Tesaloniceni 1:5-10 şi 1 Corinteni 15:23.
Vom organiza studierea întoarcerii finale a lui Isus în jurul a doar două din
lucrurile pe care le va împlini El atunci: judecata tuturor duhurilor şi a întregii umanităţi
şi înnoirea creaţiei. Să vedem mai întâi judecata duhurilor şi a umanităţii.

Judecata
Din postura de Hristos şi Împărat, unul din rolurile lui Isus este cel de Judecător în
ziua de pe urmă, dând fiecărui înger, demon şi fiecărui om ceea ce i se cuvine. După cum
a spus chiar El în Matei 25:31-46, fiecare om care a murit va fi înviat şi apoi toţi oamenii
vor fi judecaţi pe baza faptelor lor. Cei care au făcut fapte bune vor fi răsplătiţi cu viaţă
veşnică, binecuvântată, iar cei care au făcut fapte rele vor fi condamnaţi la chin veşnic.
Judecata este menţionată şi în texte precum Ioan 5:22-30, Fapte 10:42, 17:31 şi 2
Corinteni 5:10.
Sigur că Biblia afirmă că oamenii pot face fapte bune doar dacă Duhul Sfânt
locuieşte cu putere în ei. Iar dacă credincioşii n-ar fi fost îndreptăţiţi în Hristos, nici
acestea n-ar avea nicio valoare. Credincioşii nu au absolut nimic în ei înşişi care să-i facă
superiori necredincioşilor. După cum scrie Pavel în Efeseni 2:8-10:
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Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu vine de la
voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude
nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus
pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca
să umblăm în ele (Efeseni 2:8-10).
Pe cont propriu, toată omenirea este vinovată înaintea lui Dumnezeu. Dar, la
judecata finală, cei care avem credinţă în Hristos vom fi socotiţi ca şi cum am fi murit
pentru păcatele noastre în moartea lui Hristos. Aşa că, în loc să fim condamnaţi, vom fi
răsplătiţi pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a făcut prin noi.
În starea noastră binecuvântată, vom scăpa complet de frica morţii. Trupul nostru
glorificat va fi ca cel pe care Isus îl are deja şi vom trăi veşnic în pace şi prosperitate, fără
vină, stricăciune şi prezenţa păcatului. Mai presus de toate, Îl vom vedea faţă în faţă pe
Dumnezeul şi Mântuitorul nostru şi ne vom odihni în bunăvoinţa Sa.
Ca parte a răsplăţii noastre, vom fi investiţi şi cu autoritate în noile ceruri şi noul
pământ, ca să domnim împreună cu Hristos. Vedem lucrul acesta în Romani 8:17 şi 2
Timotei 2:12. Unul din modurile principale în care ne vom exercita această autoritate va
fi alăturându-ne lui Isus la judecata îngerilor şi a demonilor, aşa cum ne învaţă Pavel în 1
Corinteni 6:3. Rezultatul va fi asemenea celui de la judecata oamenilor. Îngerii
neprihăniţi vor fi răsplătiţi, iar demonii vor fi condamnaţi, după cum citim în Matei
25:41.
Având această înţelegere cu privire la judecata duhurilor şi a umanităţii, să ne
îndreptăm atenţia către înnoirea creaţiei, care va avea şi ea loc la întoarcerea lui Isus.

Înnoirea
După cum spune Pavel în Romani 8:19-22, când Dumnezeu a blestemat pământul
din cauza păcatului lui Adam, blestemul a afectat întreaga creaţie. Drept urmare, întregul
univers este supus stricăciunii. Însă, după cum citim în Romani 8:21 şi Apocalipsa 22:3,
când va reveni, Isus va elibera creaţia de robia păcatului şi a morţii. Atunci vom moşteni
şi vom cârmui un pământ bun şi desăvârşit, chiar mai bun decât prima creaţie. Profeţii
Vechiului Testament au văzut această creaţie restabilită prin hrană din belşug, pace între
oameni şi animale şi prin închinarea şi slujirea lui Dumnezeu cu bucurie. Vedem asta în
Isaia, Ieremia şi Zaharia. Această înnoire a creaţiei va necesita întâi curăţirea lumii prin
foc, aşa cum a revelat Petru în 2 Petru 3:10-13. Însă rezultatul va fi minunat, aşa cum a
spus Petru în 2 Petru 3:13:
Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou,
în care va locui neprihănirea (2 Petru 3:13).
Imaginea cerurilor noi şi a pământului nou pe care o găsim în
Apocalipsa, de pildă, este că va fi şi o grădină şi o cetate. Acolo sunt
pomi care ne amintesc în special de pomul cunoştinţei binelui şi răului
şi de pomul vieţii. Însă există şi o cetate măreaţă. Vedem un grandios
Nou Ierusalim care coboară din cer, prin care curge un râu, lucru
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care ne duce iarăşi cu gândul la grădină. Aşadar, acolo vor fi toate
plăcerile şi frumuseţea grădinii, dar şi tot rafinamentul şi civilizaţia la
care te aştepţi într-un oraş. Iar noi abia aşteptăm să ajungem acolo.
Nu vor mai fi calamităţi. Totuşi, cred că natura va continua să
demonstreze cu putere cine este Dumnezeu şi probabil că vor fi
lucrări impresionante ale puterii lui Dumnezeu, atât în cer cât şi pe
pământ, dar acestea nu vor fi calamităţi, deoarece acolo nu va mai fi
durere, nici întristare, căci Dumnezeu Îşi va ocroti poporul de toate
acestea. În mod concret, spune Petru, aşteptăm ceruri noi şi un
pământ nou în care va locui neprihănirea. Va fi o societate perfect
neprihănită şi dreaptă, ceva bun pentru noi toţi. Toate durerile pe
care le avem aici pe pământ, toate tragediile pentru care vărsăm
lacrimi astăzi, şi pe bună dreptate, nu se vor mai repeta când vom
merge în slavă şi totul va fi îndreptat. Deplina dreptate a lui
Dumnezeu va domni, iar noi vom fi plini de recunoştinţă pentru
îndurarea Lui.
— dr. John Frame
Gândiţi-vă la lucrurile acestea în felul următor. Toţi ştim că creaţia poate fi un loc
minunat. Chiar dacă ea se află încă sub blestemul păcatului, uneori putem fi uluiţi de
frumuseţea ei, uimiţi de complexitatea ei şi copleşiţi de bucuriile pe care ni le aduce. Bun,
imaginaţi-vă cum ar arăta creaţia fără blestemul păcatului, fără durere, fără boală, fără
război şi chiar fără moarte. Imaginaţi-vă încântarea trăirii în noua creaţie la întoarcerea
lui Isus – frumuseţea, complexitatea şi bucuriile ei. Fiindcă Isus este Hristosul care
domneşte peste toţi, El are autoritatea şi puterea de a face o lume desăvârşită pentru noi,
în care Îl vom slăvi pe Dumnezeu şi ne vom bucura de El în veci.
Ca ucenici ai lui Isus Hristos, marea noastră speranţă e că El va reveni şi ne va da
binecuvântările împărăţiei Lui. Această viziune a viitorului ar trebui să ne motiveze să-L
slujim pe Dumnezeu cu un sentiment de urgenţă, vestind evanghelia Sa celor pierduţi. Ar
trebui să ne încurajeze să trăim o viaţă de curăţie, chiar dacă ştim că nu vom fi
condamnaţi pentru păcatul nostru pentru că suntem păstraţi în siguranţă în Hristos. Şi ar
trebui să ne încurajeze să-L iubim şi să-I mulţumim pentru marile binecuvântări pe care
ni le-a promis.

CONCLUZIE
În această lecţie despre Isus Hristosul, am trecut în revistă evenimentele şi
semnificaţia vieţii şi lucrării Sale pământeşti, examinând perioada naşterii şi pregătirii
Sale, lucrarea publică, pătimirea şi moartea Sa şi, în cele din urmă, preamărirea Sa.
Fiecare din aceste părţi ale vieţii lui Isus ne oferă o înţelegere semnificativă cu privire la
rolul lui Isus ca Hristosul lui Dumnezeu.
Isus Hristos este cea mai puternică şi mai captivantă persoană care a trăit
vreodată. Un lucru şi mai încântător este că El trăieşte şi azi, slujind ca profet, preot şi
împărat de pe tronul Său din ceruri. Dacă Îl slujim cu credincioşie, ne asigură în Cuvântul
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Său că binecuvântările noastre din lumea viitoare ne vor depăşi cele mai mari speranţe. În
următoarele lecţii din acest ciclu vom analiza în mare detaliu slujbele de profet, preot şi
împărat ale lui Isus. Însă chiar şi în această etapă am văzut deja destule motive pentru a
ne minuna de frumuseţea şi măreţia lui Hristos şi a ne încredinţa viaţa în mâna Lui.
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