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1 De ce meritã sã fii  
 creºtin? –  
 Introducere

Punem o 
ast fel de în-
tre ba re, chiar 
d a  c ã  t r ã -
im în tr-o þa rã 
«creº ti nã», la 
te me lia cãreia se aflã con vin geri creº ti ne. Ce 
im por tan þã mai are as tãzi creº ti nis mul pen tru 
noi, res pec tiv ide ea de a fi creº tin?



8   

De ce meritã sã fii creºtin

Voltaire, un ateu convins, a fost invitat oda-
tã la re ºe dinþa regelui Frederic cel Mare. La ce-
re monia de întâmpinare Voltaire a ridicat pa-
ha rul spunând batjocoritor: «Cedez locul meu 
din rai în schimbul unei mãrci prusace». S-a 
aº ter nut o liniºte de mormânt, iar dupã câteva 
mi nu te un alt oaspete de la curtea regelui s-a 
în tors cãtre Voltaire ºi i-a spus: «Domnule, în 
Pru sia existã o lege potrivit cãreia persoana 
ca re doreºte sã vândã un anumit lucru trebuie 
sã dovedeascã mai întâi cã este proprietarul 
obiec tului respectiv. Puteþi dovedi cã aveþi un 
loc în rai?»

Tocmai despre aceasta este vorba: sã ai un 
loc în cer! Biblia ne spune care este condiþia 
esen þialã pentru a obþine o asemenea rãsplatã: 
o re laþie vie, autenticã cu Isus! Ea se realizeazã 
doar prin naºterea din nou, care se bazeazã pe 
cre dinþa personalã în Isus Cristos.

Conform afirmaþiilor lui Isus, cine este nãs-
cut din nou are mãrturia Duhului Sfânt în ini ma 
lui: «Într-adevãr, sunt mântuit». O astfel de con-
vin ge re nu este mândrie, ci smerenie, deoarece 
per soa na care are o relaþie cu Dumnezeu nu se 
mai în crede în sine ºi în faptele sale, ci doar 
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în Isus Cristos. Omul respectiv a recunoscut 
cã este pãcãtos ºi cã nu poate fi mântuit prin 
fapte bune sau prin alte mijloace. El a venit la 
Isus ºi L-a rugat: «Cristoase, mântuieºte-mã!» 
Dom nul nu numai cã i-a auzit rugãmintea, ci i-a 
dat ºi rãspuns. Ca urmare, Duhul Sfânt a intrat 
în ini ma omului ºi ªi-a pus pecetea: «De acum 
eºti al lui Isus; eºti mântuit!»

Isus: unic, incomparabil, minunat
Isus nu poate fi comparat cu nimeni ºi ni-

mic! El este Cristosul, Fiul Dumnezeului celui 
viu – de aceea meritã sã fii creºtin!

Faptul cã El este unic, incomparabil ºi mi nu-
nat este arãtat profetic în Cântarea Cântãrilor. 
Aici este descrisã într-un limbaj simbolic dra-
gos tea lui Solomon pentru mireasa lui, ceea ce 
in di cã însã spre dragostea lui Dumnezeu pentru 
po po rul Sãu Israel ºi spre dragostea lui Isus 
pen tru Biserica Sa: «Ce are iubitul tãu mai mult 
de cât altul, o, cea mai frumoasã dintre femei? 
Ce are iubitul tãu mai mult decât altul, de ne 
rogi aºa de fierbinte? Iubitul meu este alb ºi ru
men, de o se bin duse din zece mii. Capul lui es te 
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o cununã de aur curat, pletele lui ca niºte va luri 
sunt negre cum e corbul. Ochii lui sunt ca niº
te porumbei pe marginea izvoarelor, scãldaþi în 
lap te ºi odihninduse în faþa lui plinã. Obrajii lui 
sunt ca niºte straturi de miresme în care cresc 
saduri mirositoare; buzele lui sunt niºte crini, 
din care curge cea mai aleasã smirnã. Mâi ni
le lui sunt niºte inele de aur ferecate cu pietre 
de hrisolit; trupul lui este un chip de fildeº lus
tru it, acoperit cu pietre de safir; picioarele lui 
sunt niºte stâlpi de marmurã albã, aºezaþi pe 
niº te temelii de aur curat. Înfãþiºarea lui este 
ca Libanul, pare un tânãr ales ca cedrii. Cerul 
gurii lui este numai dulceaþã ºi toatã fiinþa lui 
es te plinã de farmec. Aºa este iubitul meu, 
aºa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului!» 
(Cânt. 5,9-16).
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2 Isus: unic,  
 incomparabil, minunat –  
 în mãrturia Sa

În Evan-
ghe lia du pã 
I o  a n  s u n t 
men  þ i  o  na  te 
cu vin te le lui 
Isus despre 
Sine:

• «Eu sunt pâinea vieþii. Cine vine la Mine, 
nu va flã mân zi nici o da tã ºi ci ne crede în Mine, 
nu va în seta niciodatã» (Ioan 6,35);



12   

De ce meritã sã fii creºtin

• «Eu sunt Lumina lumii. Cine Mã urmeazã 
pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea 
lumina vieþii» (Ioan 8,12);

• «Eu sunt Uºa. Dacã intrã cineva prin 
Mine, va fi mântuit, va intra ºi va ieºi, ºi va gãsi 
pãºune» (Ioan 10,9);

• «Eu sunt Pãstorul cel bun. Pãstorul cel 
bun îºi dã viaþa pentru oi» (Ioan 10,11);

• «Eu sunt învierea ºi viaþa. Cine crede 
în Mine, chiar dacã ar fi murit, va trãi» (Ioan 
11,25);

• «Eu sunt Calea, Adevãrul ºi Viaþa. Nimeni 
nu vine la Tatãl decât prin Mine» (Ioan 14,6);

• «Eu sunt adevãrata viþã ºi Tatãl Meu este 
vierul» (Ioan 15,1).

Când femeia samariteancã I-a spus: «„ªtiu“, 
ia zis femeia, „cã are sã vinã Mesia, (cã ru ia I se 
zice Cristos). Când va veni El, are sã ne spu
nã toate lucrurile“» (Ioan 4,25), Isus i-a rãs-
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puns: «Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt Ace
la» (Ioan 4,26).

Când Pilat L-a întrebat: «Atunci un Împãrat 
tot eºti?», Isus i-a rãspuns: «Eu sunt Împãrat. 
Eu pen tru aceasta Mam nãscut ºi am venit în 
lu me, ca sã mãrturisesc despre adevãr. Ori ci
ne este din adevãr ascultã glasul Meu» (Ioan 
18,37).

Ucenicii I-au auzit toate mãrturiile ºi I-au vã-
zut fiecare faptã. Sã ne imaginãm cã stãm faþã 
în fa þã cu câþiva dintre primii ucenici ºi cã avem 
oca zia sã-i întrebãm de ce au devenit creºtini. 
Ia tã cum ar putea suna dialogul nostru:

Petru
«Petre, de ce ai devenit creºtin? Tu ai fost 

un om care te-ai impus mereu. Ai avut o me se-
rie ºi un venit bun. Ai avut o cãsnicie fericitã ºi 
pro ba bil o soacrã minunatã. Ai avut spirit de 
con du cãtor ºi ai fost un israelit autentic. Ai ºtiut 
ce ai vrut. Nu ai ezitat mult, ci imediat ai scos 
sabia. De ce ai devenit creºtin? Te rog sã-mi 
rãspunzi într-o singurã propoziþie!»
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«Rãspunsul meu este într-adevãr scurt ºi 
con cis: „… noi am crezut ºi am ajuns la cu
noº tin þa cã Tu eºti Cristosul, Sfântul lui Dum
ne zeu“ (Ioan 6,69); „… Tu eºti Cristosul, Fiul 
Dum ne ze u lui celui viu!“ (Matei 16,16). Atât eu, 
cât ºi ceilalþi ucenici am umblat cu El, L-am au-
zit vorbind ºi L-am cunoscut, deoarece am trãit 
zil nic cu Domnul timp de trei ani. De aceea sunt 
acum atât de sigur cã Isus este într-adevãr 
Cris to sul promis! ªi chiar dacã sunt evreu, cred 
în Isus.»

Pavel
«Pavele, de ce ai devenit creºtin? Tu ai fost 

fa riseu ºi ai luptat pentru respectarea Legii. Erai 
un intelectual ºi Îl urai pe Isus ºi Biserica Sa, 
pri gonându-i pe creºtini chiar pânã la moarte. 
Ai vrut sã-i obligi sã renunþe la Isus. Cum s-a 
schim bat întreaga situaþie atât de radical?»

«Am devenit un urmaº al lui Isus, deoarece 
atunci când eram în drum spre Damasc pen-
tru a-i prigoni pe creºtini, s-a întâmplat ce va cu 
totul deosebit: „Pe la amiazã … pe drum, am 
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vãzut strãlucind împrejurul meu ºi îm pre ju rul 
tovarãºilor mei o luminã din cer, a cãrei strã lu
cire o întrecea pe a soarelui. Am cãzut cu to þii 
la pãmânt ºi eu am auzit un glas, caremi zi cea 
în limba evreiascã: ‹Saule, Saule, pentru ce Mã 
prigoneºti? Îþi este greu sã arunci cu pi cio rul 
înapoi în vârful unui þepuº.› ‹Cine eºti, Doam
ne?› am rãspuns eu. ªi Domnul a zis: ‹Eu sunt 
Isus, pe careL prigoneºti›“ (Fapte 26,13-15).»

«Acest eveniment a dus la o schimbare ra-
di ca lã în viaþa ta? Dar Pavele, ce atitudine di-
fe ri tã ai astãzi? Înainte te-ai implicat cu toatã 
râv na pentru a distruge credinþa altora în Isus. 
Cu educaþia ta ai fi putut avea lejer o carierã 
strã lu citã!»

«ªi acum privesc toate aceste lucruri ca o 
pier dere, faþã de preþul nespus de mare al cu
noaº terii lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru 
El am pierdut toate ºi le socotesc ca un gunoi, 
ca sã câºtig pe Cristos» (Fil. 3,8); «Dar eu nu 
þin numai decât la viaþa mea, ca ºi cum miar fi 
scum pã, ci vreau numai sãmi sfârºesc cu bu
cu rie calea ºi slujba pe care am primito de la 
Dom nul Isus, ca sã vestesc Evanghelia harului 
lui Dum nezeu» (Fapte 20,24).
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Ioan
«Ioane, de ce aþi devenit tu ºi fratele tãu 

creº tini, pãrãsindu-l atât pe tatãl vostru, cât ºi 
po zi þia ºi meseria voastrã? Aþi fost „bãieþi de 
trea bã“, fiind numiþi Fiii Tunetului! Cred cã nu 
era înþelept pentru cineva sã aibã de-a face cu 
voi. Iar acum, dintr-o datã, tu eºti numit „apos-
to lul dragostei“. Te rog, explicã-mi o asemenea 
evo lu þie!»

«Cu plãcere: „Ce era de la început, ce am 
au zit, ce am vãzut cu ochii noºtri, ce am privit 
ºi ce am pipãit cu mâinile noastre, cu privire la 
Cu vân tul vieþii, pentru cã viaþa a fost arãtatã ºi 
noi am vãzuto ºi mãrturisim despre ea ºi vã 
ves tim viaþa veºnicã, viaþã care era la Tatãl ºi 
care nea fost arãtatã“ (1 Ioan 1,1-2).»

«Tu susþii cã viaþa lui Isus ºi viaþa pe care 
ne-o dã El sunt veºnice?»

«Bineînþeles, deoarece: „… ce am vãzut ºi 
am au zit, aceea vã vestim ºi vouã, ca ºi voi sã 
aveþi pãr tãºie cu noi. ªi pãrtãºia noastrã este cu 
Ta tãl ºi cu Fiul Sãu, Isus Cristos“ (1 Ioan 1,3).»

«Scuzã-mã, Ioane, dar eºti sigur cã nu ai 
pro bleme mentale? ªtii ce spui? Eºti conºtient 
de fap tul cã prin afirmaþiile tale Îl plasezi pe 
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Isus Cristos deasupra tuturor oamenilor care au 
trã it? Îþi dai seama cã astfel Îi acorzi o onoare 
ca re depãºeºte toate mãreþiile pãmântului?!»

«Desigur! „ªi Cuvântul Sa fãcut trup ºi a lo
cu it printre noi, plin de har ºi de adevãr. ªi noi 
am privit slava Lui, o slavã întocmai ca slava 
sin gu ru lui nãscut din Tatãl“ (Ioan 1,14).»

«Dar, Ioane, nu vezi cã afirmaþiile tale sunt 
tot mai pu ternice? ªtii ce spui atunci când sus-
þii cã prin Isus Îl cunoaºtem pe Tatãl? Pro ba-
bil tu te re feri la Cortul Întâlnirii. Aici s-a des-
co pe rit sla va lui Dumnezeu, iar acum tu afirmi 
cã Isus es te aceastã slavã. Dacã ar auzi is ra e-
li þii …!?»

«Nimeni nu La vãzut vreodatã pe Dum ne
zeu. Singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatãlui, 
Ace la La fãcut cunoscut» (Ioan 1,18).

«Ioane, te rog permite-mi sã citez ob ser va-
þii le unui comentator referitoare la afirmaþiile ta-
le: „Pentru evrei nimic nu era mai mãreþ decât 
Le gea. Pentru oameni nu existã un dor mai ma-
re decât sã-L vadã pe Dumnezeu. El este mai 
pre sus decât Legea. Iatã împlinirea dorului: 
prin Isus, Cel care este una cu Tatãl, având în-
treaga Sa fiinþã îndreptatã spre El, aflãm tot ce-
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ea ce este important despre Dumnezeu; prin 
Isus, harul se uneºte cu adevãrul“. Sigur eºti 
de acord cu asemenea afirmaþii?!»

Samaritenii din Sihar
«Pe voi, bãrbaþi ºi femei, copii, tineri ºi bã-

trâni din Sihar, vã întreb: De ce aþi devenit creº-
tini? Nu aþi fost oare amãgiþi de o femeie cu o 
viaþã imoralã?»

«La fel i-am spus ºi femeii: „Acum nu mai 
cre dem din pricina spuselor tale, ci din pricinã 
cã Lam auzit noi înºine ºi ºtim cã acesta este 
în trade vãr Cristosul, Mântuitorul lumii“ (Ioan 
4,42).»

Sutaºul de la cruce
«Ai vãzut atâþia oameni crucificaþi ºi pro ba-

bil chiar sub comanda ta soldaþii L-au rãstignit 
pe Isus. Cezarul era dumnezeul tãu, în slujba 
cã ru ia te-ai pus cu tot ce erai ºi aveai. Profesia, 
ve nitul, viitorul ºi chiar viaþa ta erau mereu în pe-
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ri col. Presupun cã poziþia ta a implicat ºi o anu-
mi tã maturitate, erai un om cu expe rien þã …»

«Da, pot spune cã eram obiºnuit cu viaþa; 
am cu noscut multe persoane, printre care sol-
daþi ºi ofiþeri nobili. Am privit mulþi oameni mu-
rind, le-am vãzut suferinþa din ultimele clipe 
ale vieþii, i-am auzit plângând, blestemând, 
stri gând ºi bocind. Dar nici unul nu a murit 
aºa cum a murit Isus! L-am auzit rugându-Se 
pentru cei care L-au rãstignit. L-am vãzut 
cum i -a vorbit ucenicului iubit ºi mamei Sa le, 
îndureraþi de suferinþele Lui. L-am auzit pro-
mi þân du-i cerul tâlharului rãstignit, care I s-a 
adre sat cu pocãinþã. ªi L-am auzit strigând la 
sfâr ºitul vieþii: „Sa isprãvit!“ Cine dintre noi ar 
pu tea sã facã ceva asemãnãtor la sfârºitul vie-
þii? Despre Isus se poate spune cã a fãcut to-
tul corect ºi cã a dus totul la bun sfârºit. Ce ea 
ce nu-mi permite sã trag decât o singurã con-
clu zie: „Cu adevãrat, omul acesta era Fiul lui 
Dum ne zeu!“ (Marcu 15,39).»

Oamenii prezentului
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ªi contemporanii mãrturisesc despre modul 
în care L-au cunoscut pe Isus Cristos ºi ce 
efect a avut acest fapt asupra vieþii lor:

«În tinereþe nu am auzit prea multe despre 
ade vãratul creºtinism. Am studiat teologia ºi am 
de venit preot, însã mulþi ani am slujit fãrã sã-L 
cu nosc personal pe Isus. M-am implicat mult 
în re zolvarea problemelor sociale, încercând sã 
ajut acolo unde era nevoie; dar astãzi ºtiu cã 
în viaþa mea lipsea o experienþã crucialã. Isus 
a devenit Domnul vieþii mele; El este al meu 
sau, mai exact, El m-a gãsit. Acum slujesc cu 
to tul diferit: încerc sã le vorbesc oamenilor des-
pre Isus ºi sã-i conduc spre El. Interesul pen-
tru nevoile celorlalþi nu este mai scãzut, ci mai 
profund. Þinta mea principalã este zidirea Bi-
sericii lui Cristos; în acest fel am o soluþie de ci-
si vã pentru rezolvarea multor probleme.»1

«Timp de 23 de ani mi-am înºelat soþia ºi, în 
ciu da faptului cã în prezent sunt în închisoare, 
ea mã iubeºte mai mult ca niciodatã. Dupã pri-
me le zile de detenþie în care nu am mai gãsit 
nici o cale de ieºire ºi nici o perspectivã pentru 
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via þa mea, doream sã mã sinucid. Însã planul 
meu s-a schimbat. Domnul nu a îngãduit un 
ase menea lucru ºi am început sã cred în El. 
I-am scris imediat soþiei, rugând-o sã-mi tri mi-
tã o Biblie. Ea mi-a trimis-o cu menþiunea: „Am 
primit aceastã Biblie cadou de nuntã; de cea-
lal tã am eu nevoie“. Niciodatã nu am plâns ca 
atunci când am citit pentru prima datã Biblia 
pri mi tã la nunta noastrã. Din pãcate, pentru a 
ajun ge sã fac lucrul acesta a trebuit sã fiu în-
tem ni þat! Înainte „nu am avut timp“. Dar astãzi 
ºtiu care este cel mai important lucru în viaþã: 
sã-L urmezi pe Isus!»2

«Au trecut deja peste 40 de ani de când am 
re cu nos cut cã am pã cã tu it îm po tri va lui Dum ne-
zeu ºi a oa me ni lor ºi cã El, ca re es te sfânt ºi 
drept, tre bu ie sã ju de ce pã ca tul. Mi-a fost clar 
ºi fap tul cã ju de ca ta în seam nã pier za re veº ni cã. 
În pa ra lel în sã am au zit ºi me sa jul des pre mân-
tu i re: Ci ne îºi mãr tu ri seº te pã ca te le îna in tea lui 
Isus, ace la va fi ier tat ºi va avea via þa veº ni cã. 
Da rul mi nu nat al lui Dum ne zeu m-a co ple ºit ºi 
eu l-am pri mit cu o ini mã mul þu mi toa re.
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Când privesc în urmã, pot doar sã mã mi-
nu nez, sã-I mulþumesc ºi sã mã bucur! Am 
um blat pe înãlþimi, dar ºi prin vãi (din pãcate 
chiar pe plan spiritual), întristându-L astfel 
pe Dom nul ºi pierzând fericirea. Însã Isus a 
rã mas acelaºi Pãstor bun ºi credincios. El a 
avut grijã de copilul Sãu. În situaþiile de crizã 
ºi în nevoi este minunat sã ai încredinþarea cã 
El nu Îºi pãrãseºte niciodatã copiii. Este ade-
vãrat însã cã asemenea momente pot fi în þe-
le se doar de cel care le-a experimentat! Nici o-
da tã nu am regretat cã L-am primit pe Isus în 
ini ma ºi în viaþa mea. Dimpotrivã, nu pot în þe-
le ge cum ar putea vreun om sã trãiascã fã rã 
Dumnezeu, într-o vreme în care toate va lo ri le 
sunt desconsiderate, iar nedreptatea se rãs pân-
deº te tot mai mult. Însã miza nu este prezentul, 
ci vii to rul, care, potrivit Sfintei Scripturi, va fi 
unul minunat!»2

«Eu am fost botezat în Biserica Catolicã, fi-
ind crescut în aceastã credinþã. Prin harul lui 
Dum nezeu L-am gãsit pe Isus ºi L-am pri mit 
ca Mântuitor personal. Am gãsit ºi un grup 
de pãrtãºie de care m-am ataºat foarte mult. 
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Cuvântul lui Dumnezeu a devenit cel mai im por-
tant lucru în viaþa mea ºi totodatã cartea mea 
pre feratã. Doresc din toatã inima sã-l înþeleg ºi 
sã trã iesc dupã voia Domnului.»2

«Am venit la una din evanghelizãrile din Sin-
del fin gen, deoarece unul dintre pacienþii mei ca-
re nu are maºinã m-a rugat insistent sã-l duc 
acolo. La sfârºitul predicii, evanghelistul i-a in vi-
tat pe oameni sã-ºi predea viaþa lui Isus. Am în-
þe les clar cã îndemnul este valabil ºi pentru mi-
ne. Isus m-a chemat în acea zi, iar acum sunt 
plin de bucurie ºi de mulþumire. Ca medic am 
ne voie mereu de multã putere, dar acum ºtiu cã 
Dum ne zeu mi-o dã zilnic. El ºtie ce poate cere 
de la mine. Am douã sãptãmâni de concediu, în 
ca re pot sã admir în liniºte creaþia Sa minunatã, 
sã vorbesc cu El, cerându-I sã îmi dea putere 
sã-i iubesc pe semenii mei.»2

Toate aceste mãrturii sunt în concordanþã 
cu afir maþia fãcutã de cineva despre Isus pe 
ba za textului din Filipeni 2,9 («De aceea ºi 
Dum ne zeu La înãlþat nespus de mult ºi Ia dat 
Nu me le, care este mai presus de orice nume»): 
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«Pen tru mulþi Isus este doar o imagine care se 
po tri veº te într-un tablou, personajul central al 
unui ro man, sursa de inspiraþie a unei sculpturi 
sau al unui cân tec. Dar pentru cei care au auzit 
glasul Sãu, au ex perimentat iertarea Sa ºi au 
simþit bi ne cu vân ta rea Lui, El este cãldurã, 
luminã, bu cu rie, speranþã ºi mântuire, care ne 
ridicã atunci când alþii ne doboarã la pãmânt.»
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3 Isus: unic,  
 incomparabil, minunat –  
 în personalitatea Sa

Mãreþia 
Sa

O ediþie a 
En ci clo pe di-
ei Bri ta ni ce a 
fo lo sit 20.000 
de cu vin te în 
des crierea lui 
Isus. Ea ocu-
pã mai mult 
spaþiu decât cea a lui Aristotel, Ci ce ro, Ale xan-
dru cel Mare, Iuliu Cezar, Budd ha, Con fucius, 
Mahomed sau Napoleon Bo na par te.3



26   

De ce meritã sã fii creºtin

Afirmaþiile unor personalitãþi remarcabile 
despre Isus:

JeanJacques Rousseau: «Ar fi fost o mai 
ma re minune inventarea unei vieþi ca a lui Isus 
Cristos decât existenþa ei realã».

La sfârºitul vieþii, Napoleon Bonaparte, cel 
ca re a cucerit jumãtate din Europa prin rãzboi, 
a scris în jurnalul sãu: «Cu toatã armata ºi 
generalii mei nu am reuºit sã domnesc mãcar 
un sfert de secol pe un singur continent. Iar 
acest Isus cucereºte fãrã violenþã popoarele ºi 
culturile de mii de ani.»4

Renumitul istoric H.G. Wells a fost întrebat: 
«Care persoanã a influenþat cel mai mult is to-
ria?» El a rãspuns: «Dacã mãreþia unui om se 
ana lizeazã dupã criterii istorice, atunci Isus se 
aflã pe primul loc».

Istoricul Kenneth Scott Latourette a afirmat: 
«Pe mãsurã ce trece timpul, devine tot mai evi-
dent faptul cã Isus a avut cea mai puternicã in-
flu enþã asupra lumii. Iar în prezent influenþa Sa 
es te în creºtere».

Ernest Renan a fãcut urmãtoarea observaþie: 
«Isus este cea mai genialã personalitate pe plan 
re ligios. Mãreþia ºi domnia Lui vor fi veºnice. El 
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este unic din toate punctele de vedere, ne pu-
tând fi comparat cu nimeni ºi nimic. Fãrã Cris-
tos istoria nu se poate înþelege».

Biblia ne învaþã cã Isus este mai presus de 
ori ce. În Epistola cãtre Evrei se fac urmãtoarele 
afir maþii:
 • Isus este mai presus decât îngerii (Evrei 

1,1-3,19);

 • Preoþia lui Isus este mai presus decât cea 
a lui Aaron (Evrei 4,1-6,20);

 • Isus este mai presus decât toate prorociile 
Vechiului Testament (Evrei 7,1-8,13);

 • Isus este mai presus decât obiectele din 
Sfânta Sfintelor ºi decât toate jertfele 
(Evrei 9,1-10,18; 10,39);

 • Isus este începutul ºi sfârºitul credinþei 
(Evrei 11,1-13,25).

El a fost fãrã pãcat

Cunoaºteþi rugãciunea «Tatãl nostru» rostitã 
de Isus? El ne-a învãþat aceastã rugãciu ne, dar 
nu S-a ru gat niciodatã astfel, deoarece nu avea 
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ne vo ie, mai ales de cererea «ªi ne iartã no uã 
pã ca te le noastre …» (Luca 11,4). Isus a fost fã-
rã pã cat; El a fost perfect. De aceea nu a tre-
buit sã-ªi cearã iertare niciodatã pentru pã ca-
te le Sale. El S-a rugat mereu pentru alþii, luând 
chiar pãcatele noastre asupra Sa. El S-a rugat: 
«Tatã, iartãi, cãci nu ºtiu ce fac!» Isus a fost 
fã rã pã cat, sfânt ºi drept:
 • Soþia lui Pilat i-a spus soþului ei: «… Sã 

nai ni mic a fa ce cu ne pri hã ni tul acesta …» 
(Matei 27,19);

 • Pilat însuºi a trebuit sã recunoascã: «… Eu 
nu gãsesc nici o vinã în omul aces ta» 
(Luca 23,4);

 • Iar sutaºul de sub cruce a afirmat: «… Cu 
ade vãrat, omul acesta era neprihãnit» 
(Luca 23,47);

 • Chiar ºi demonii au recunoscut: «… Eºti 
Sfân tul lui Dumnezeu» (Marcu 1,24);

 • Isus Cristos a fost fãrã pãcat spre de o se-
bi re de toþi oamenii ºi întemeietorii de re-
li gii.
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H. Bender a scris despre Isus: «În centrul is-
to riei se aflã o Persoanã care este inclusã în ea 
ºi ca re totuºi o transcende: Isus Cristos. El este 
di ferit, unic. El este singurul care a îndrãznit sã 
pãºeascã înaintea mulþimii pline de urã ºi sã 
punã întrebarea: „Care dintre voi poate do ve-
di cã am pãcat?“ Rãspunsul mulþimii a fost o 
tãcere profundã. Voia Lui a fost voia lui Dum-
nezeu. Atitudinea Lui a fost atitudinea lui Dum-
ne zeu, concentratã permanent spre El. În Isus 
nu s-a gãsit nici un cusur, El a fost perfect.»

În Romani 8,3 este scris: «Cãci – lucru cu 
ne pu tinþã Legii, întrucât firea pãmânteascã o 
fã cea fãrã putere – Dumnezeu a osândit pã ca
tul în firea pãmânteascã trimiþând, din pri ci na 
pãcatului, pe Însuºi Fiul Sãu întro fire ase mã
nã toare cu a pãcatului» (vezi ºi 1 Petru 2,22 ºi 
Evrei 4,15).

Divinitatea Sa
Louis Pasteur, renumitul medic ºi cercetãtor 

fran cez, a afirmat: «În numele ºtiinþei, proclam 
cã Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu. Simþul 
meu ºtiinþific, care pune mare accent pe relaþia 
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din tre cauzã ºi efect, mã obligã sã recunosc 
acest lucru. Închinarea mea îºi gãseºte îm pli-
ni rea perfectã în El.»1

Faptul cã Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu 
es te dovedit în nenumãrate pasaje din Vechiul 
ºi din Noul Testament. Biblia Îl prezintã pe Isus 
ca om perfect (fãrã pãcat), dar ºi ca Dumnezeu 
per fect (vezi Isaia 9,5-6; Ioan 1,1-2; 3,16; Fil. 
2,6-7; Col. 1,15-19; 1 Tim. 3,16; Evrei 13,8; 
1 Io an 5,20 etc.). În Epistola cãtre Filipeni este 
scris despre Isus: «El, mãcar cã avea chipul 
lui Dum nezeu, totuºi na crezut ca un lucru 
de apu cat sã fie deopotrivã cu Dumnezeu, ci 
Sa dez brã cat pe Sine Însuºi ºi a luat un chip 
de rob, fã cân duSe asemenea oamenilor» (Fil. 
2,6-7). Cu alte cuvinte, dumnezeirea Sa nu a 
fost un in stru ment al mândriei personale. Cris-
tos S-a umilit pen tru sal varea oamenilor. Isus 
a spus despre Si ne: «Eu ºi Tatãl una sun tem» 
(Ioan 10,30).

În Coloseni 1,19-20 este scris: «Cãci Dum
ne zeu a vrut ca toatã plinãtatea sã locuiascã în 
El ºi sã împace totul cu Sine prin El, atât ce es
te pe pãmânt, cât ºi ce este în ceruri, fãcând 
pa ce prin sângele crucii Lui». Cristos este Cel 
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în care a fost prezent Dumnezeu, motiv pen tru 
care El nu este unul dintre numeroºii «în te me-
ie tori de religii». Isus este Cel care a mântuit 
întreaga lume, ducându-ªi lucrarea la bun 
sfârºit. În fa þa acestei realitãþi citãm într-un duh 
de închinare textul din Isaia 46,5: «Cu cine Mã 
veþi pu ne alãturi, ca sã Mã asemãnaþi? Cu cine 
Mã veþi asemãna ºi mã veþi potrivi?»

Dacã accepþi mãrturia Bibliei despre Isus, 
da cã recunoºti unicitatea Lui, nu crezi cã este 
logic sã trãieºti pentru El? Dacã Isus este în-
tr-adevãr ceea ce a afirmat despre Sine, atunci 
ai destule motive sã devii credincios! Po cã ieº-
te-te, predã-þi viaþa lui Isus ºi urmeazã-L! Dacã 
Isus este ceea ce susþine Biblia despre El ºi 
ce ea ce au experimentat cei care L-au urmat, 
atunci toþi avem nevoie de El pentru a primi ier-
ta rea pãcatelor ºi intrarea în Împãrãþia Sa. Cu 
El câºtigãm totul, fãrã El pierdem totul, însã 
pen tru veºnicie!

Hamlet, personajul central din drama lui 
Shakespeare, spune: «Eu pierd, fie cã trã iesc, 
fie cã mor». Apostolul Pavel afirma însã plin 
de siguranþã: «Eu câºtig, fie cã trãiesc, fie cã 
mor». De aceea trebuie sã devii creºtin, de oa-
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re ce fãrã Isus pierzi totul!
La vârsta de 16 ani, Friedrich Nietzsche, cel 

mai mare filozof al ateismului, scria într-o scri-
soa re trimisã unui prieten urmãtoarele despre 
Isus: «ªtiu cã dacã nu Îl gãsesc, nu voi primi 
rãs puns la viaþa mea». Iar la sfârºitul vieþii, du-
pã ce L-a respins pe Isus, a scris: «Vai de cel 
ce nu are patrie cereascã!»5

Friedrich Dürrenmatt, cunoscut dramaturg 
el ve þi an, afirmã în drama «Die Physiker» (Fi zi-
ci e nii): «Când nu mi-a mai fost fricã de El, în þe-
lep ci u nea mea a distrus comoara mea.»6 Cine Îl 
are pe Isus, este bogat: «Cãci în El aþi fost îm
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bo gã þiþi în toate privinþele …» (1 Cor. 1,5).

4 Isus: unic,  
 incomparabil, minunat –  
 în dragostea Sa

În 1 Ioan 
3,16 es te scris 
des pre Isus 
Cris tos: «Noi 
am cu nos cut 
d r a  g o s  t e a 
Lui prin ace
ea cã El ªia 
dat via þa pen
t ru  no i  …». 
Moar tea lu i 
Isus pe cru-
cea de la Gol go ta es te mãr tu ria iu bi rii veº ni ce, 
ne schim bã toa re ºi pro fun de a lui Dum ne zeu 
pen tru o lu me pier du tã – pen tru ab so lut fi e ca-
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re om! Sângele lui Isus este dovada dragostei 
lui Dum nezeu faþã de cei împovãraþi de pãcate 
ºi în depãrtaþi de El: «Dar Dumnezeu Îºi aratã 
dra gos tea faþã de noi prin faptul cã, pe când 
eram noi încã pãcãtoºi, Cristos a murit pentru 
noi» (Rom. 5,8).

Ca Fiu al lui Dumnezeu, Isus Cristos a fost 
singurul care putea sã moarã pentru pã ca te-
le omenirii. El a murit ºi pentru tine! Za dar nic 
cãutãm ceva asemãnãtor în celelalte re li gii. 
Domnul este dragoste, aceasta fiind trã sã tu-
ra principalã a fiinþei Sale. Cristos nu poa te fi 
separat de dragostea Sa. Dragostea a în ce-
put cu Dumnezeu – El fiind fãrã început ºi fã-
rã sfârºit. Cineva a formulat acest adevãr ast-
fel: «În primul rând Dumnezeu este ceea ce 
es te datoritã dragostei Sale». Friedrich Bodel-
schwingh a afirmat la rândul sãu: «Nu existã 
nici un om care sã nu fie iubit de Dumnezeu». 
Dom nul spune: «Te iubesc cu o iubire veºnicã» 
(Ier. 31,3). Nimeni sã nu îndrãzneascã sã spunã 
cã Dum ne zeu nu îl iubeºte!

Dumnezeu iubeºte pe oricine la fel, fãrã ex-
cep þie. El nu va iubi niciodatã pe cineva mai 
mult, iar pe altcineva mai puþin. Augustin a ex-
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pri mat sublim acest adevãr: «Dumnezeu ne iu-
beº te pe fiecare dintre noi ca ºi cum nu ar mai 
exista nimeni în afarã de cel pe care îl iu beº-
te».

Nimeni nu va putea sta înaintea lui Dum ne-
zeu, afirmând cã nu a fost iubit. Sunt con vins 
cã atunci când cei pierduþi vor sta îna in tea 
tronului de judecatã ºi Îl vor vedea pe Mie lul 
lui Dumnezeu, vor fi foarte întristaþi cã nu au 
acceptat dragostea arãtatã prin Isus Cris tos. 
Chiar dacã ar fi existat doar un singur pã cã tos 
în lume, Dumnezeu, în dragostea Sa ne mãr gi ni-
tã, ar fi fãcut la fel de mult pentru salvarea sa 
cât a fãcut Domnul Isus pentru întreaga lume.

Acest adevãr doreºte Domnul Isus sã-l evi-
den þi e ze în Pilda cu oaia rãtãcitã: «Care om 
din tre voi, dacã are o sutã de oi ºi o pierde pe 
una din ele, nu le lasã pe celelalte nouãzeci ºi 
no uã pe izlaz ºi se duce dupã cea pierdutã pâ
nã când o gãseºte? Dupã ce a gãsito, o pu ne 
cu bucurie pe umeri ºi, când se întoarce aca
sã, îi cheamã pe prietenii ºi vecinii sãi ºi le zi
ce: „Bucuraþivã împreunã cu mine, cãci miam 
gãsit oaia care era pierdutã“. Tot aºa, vã spun 
cã va fi mai multã bucurie în cer pentru un sin
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gur pãcãtos care se pocãieºte, decât pentru 
no uã zeci ºi nouã de oameni neprihãniþi care 
nau ne vo ie de pocãinþã» (Luca 15,4-7).

Martin Luther a descris dragostea lui Dum-
ne zeu astfel: «Dumnezeu este ca un cuptor fier-
bin te, plin de dragoste, care se întinde de la 
cer pânã la pãmânt».
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5 Isus: unic,  
 incomparabil, minunat –  
 în iertarea Sa

Ce trebuie 
sã ºtim 
despre 
pãcat

P ã c a t u l 
î n  s e a m  n ã 
«ra ta rea þin-
t e i » ,  v i a  þ a 
omu lui ne fi-
ind în con for-
mi ta te cu Fi-
in þa ºi cu vo ia sfân tã a lui Dum ne zeu. Ori ce 
fap tã, de ci zie sau si tua þie ca re nu es te în con-
for mi ta te cu na tu ra Sa, este pãcat. Când pã ca-
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tul a pã truns în lume prin Adam, omul a primit o 
na tu rã complet diferitã, decãzutã ºi pãcãtoasã. 
Fie ca re descendent a moºtenit natura sa 
decãzutã. Per fec þi u nea iniþialã a omului a fost 
distrusã. Ur mã riþi doar ºtirile ºi veþi observa 
lesne cât de mult a degenerat lumea noastrã!

Pãcatul a distrus toate sistemele sociale. În 
fa mi lie, în societate ºi printre naþiuni domnesc 
tot mai mult neîncrederea, minciuna, ura, rãz bo-
iul ºi moartea. Spiritul de colaborare dispare, 
trans for mân du-se într-o împotrivire reciprocã; 
pre tu tin deni existã certuri, conflicte ºi rãzboaie. 
Bi blia spune cã natura omului este decãzutã, el 
ne fi ind capabil de nimic bun (Rom. 3,10-12).

Biblia mai afirmã cã voinþa (Rom. 1,28), gân-
du rile (2 Cor. 4,4) ºi cugetul (1 Tim. 4,2) omului 
sunt mur da re, iar inima ºi mintea lui întunecate 
(Efes. 4,18; 2 Cor. 4,3-4). Noi oamenii suntem 
atât de corupþi încât nu devenim pãcãtoºi prin 
pã ca te le comise, ci pãcãtuim fiindcã avem o na-
tu rã pãcãtoasã. Înaintea lui Dumnezeu, fi e ca re 
acþiune murdarã (fie gând, vorbã sau faptã) es-
te pãcat. Prin puterile sale, omul nu se poate 
cu rã þi de pãcate, aºa cum nici cãrbunele nu 
poa te deveni alb de la sine.
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Ideea cã în cer vor ajunge doar oamenii 
«buni», iar în iad cei «rãi» este greºitã. Nici cei 
buni ºi nici cei rãi nu vor ajunge în cer, ci doar 
cei care au fost îndreptãþiþi de Isus prin har, 
pri min du-L personal în vieþile lor. Cuvântul lui 
Dum ne zeu spune foarte clar: «Fiindcã pe pã
mânt nu este nici un om fãrã prihanã care sã fa
cã binele fãrã sã pãcãtuiascã» (Ecl. 7,20).

Astfel înþelegem mai bine cã pentru om 
exis tã doar o singurã cale de rãscumpãrare: 
Isus Cristos cel neprihãnit. În Biblie este scris: 
«… De vor fi pãcatele voastre cum e câr mâ zul, 
se vor face albe ca zãpada; de vor fi roºii ca 
purpura, se vor face ca lâna» (Isaia 1,18). În-
tr-ade vãr, iertarea prin Isus este unicã, in com-
pa ra bi lã ºi minunatã!

August Winning, fostul preºedinte al Prusiei 
de Est ºi un conducãtor cu o inimã mare, a 
mãr tu ri sit: «L-am ocolit pe Cristos, dar am 
ajuns mai aproa pe de El. Am recunoscut cã 
omul este de cã zut ºi rãu intenþionat, fãrã nici 
o excepþie. Nu ori ce om este un tâlhar, dar 
fiecare om are gân duri, dorinþe ºi plãceri care 
sunt la fel de gra ve ca o crimã. Este aproape 
imposibil de ima ginat cã într-o astfel de stare 
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decãzutã ne-am putea întoarce la Dumnezeu 
fãrã ca în prealabil sã se în tâm ple ceva cu 
noi. ªtiu cã Dumnezeu ar tre bui sã mã judece 
pentru pãcatele mele. Dar vãd dra gostea Lui 
ºi cred cã El nu doreºte sã ne ju dece, ci ne 
întinde mâna Sa. Iar mâna Sa es te Domnul Isus 
Cristos».

Într-un text intitulat «Cine este asemenea lui 
Isus?» am citit urmãtoarea afirmaþie: «Nu-L pu-
tem obosi niciodatã; din contrã, de fiecare datã 
pu tem arunca toate grijile ºi nevoile noastre asu-
pra Lui. El este mereu dispus sã ne ajute; El ne 
ara tã mereu aceeaºi dragoste, fiind atent la ce-
ea ce Îi spunem. Nu existã nume mai mãreþ 
ca numele „Isus“: el este mai minunat ca al lui 
Cezar, mai plãcut ca al lui Beetho ven, mai bi ru-
i tor ca al lui Napoleon, mai profund ca al lui De-
mos te ne ºi mai rãbdãtor ca al lui Lincoln.

Numele Isus înseamnã viaþã ºi dragoste. El 
es te ca un parfum. Cine-l poate înþelege mai bi-
ne pe un boschetar decât Isus? Cine poate aº-
tep ta un fiu pierdut aºa cum o face Isus? Cine 
poa te sã elibereze un alcoolic de patima sa ca 
Isus? Cine poate umple ca Isus un cimitir cu lu-
mi na speranþei? Cine poate transforma ca Isus 
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o prostituatã într-o reginã? Cine poate sã în þe-
lea gã mai bine ca Isus lacrimile ºi su fe rin þe le 
uma ne? Cine ne poate mângâia ca Isus în ne-
ca zu rile noastre?»

Existã oameni care încearcã sã realizeze 
un echi li bru între faptele rele ºi cele bune, lu-
cru care însã nu îi ajutã cu nimic. Alþii încearcã 
sã-ºi curãþeascã sufletul prin meditaþii trans cen-
den ta le. Unii se sinucid din cauza unei con ºti-
in þe încãrcate, dar nu devin astfel liberi, de oa-
re ce sufletul lor continuã sã trãiascã ºi dupã 
moar te.

Doar Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, are 
pu te rea sã ierte pãcatele oamenilor (Matei 9,6). 
El poa te ierta toate fãrãdelegile, deoarece, ca 
Fiu al lui Dumnezeu, drept ºi fãrã pãcat, El nu 
S-a nãscut din Adam, ci din Duhul Sfânt al lui 
Dum ne zeu.

Aºa cum toþi oamenii se nasc pãcãtoºi prin 
primul Adam, tot aºa toþi cei care cred în Isus, 
«al doilea ºi ultimul Adam», vor fi socotiþi ne-
pri hã niþi înaintea lui Dumnezeu (vezi Romani 
cap. 5; 1 Cor. 15,45-48). Astfel Isus Cristos 
devine un des chi zãtor de drumuri, calea spre 
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Împãrãþia lui Dum ne zeu.
Petru a afirmat triumfãtor înaintea preoþilor 

evrei, fapt cunoscut mai târziu de toþi oamenii: 
«Pe acest Isus, Dumnezeu La înãlþat cu 
puterea Lui ºi La fãcut Domn ºi Mântuitor, ca 
sãi dea lui Is ra el pocãinþa ºi iertarea pãcatelor» 
(Fapte 5,31). Iar în Faptele Apostolilor 10,43 
este scris: «Toþi pro ro cii mãrturisesc despre El 
cã oricine cre de în El, capãtã, prin Numele Lui, 
iertarea pã ca telor».

Mica, unul dintre profeþi, a afirmat plin de 
evla vie: «Care Dumnezeu este ca Tine, care ierþi 
nelegiuirea ºi treci cu vederea pãcatele rã mã
ºiþei moºtenirii Tale? El nuªi þine mânia pe ve
cie, ci Îi place îndurarea!» (Mica 7,18). Cel ce 
se încrede în Domnul Isus va experimenta pli-
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nã ta tea harului Sãu iertãtor!

Isus, Tu eºti diferit

Tu ai primito pe femeia pãcãtoasã, 
atunci când toþi sau depãrtat de ea.

Tu ai intrat în casa vameºului, 
în timp ce toþi lau urât.

Tu iai chemat pe copii la Tine, 
atunci când toþi iau izgonit.

Tu lai iertat pe Petru, 
atunci când el sa lepãdat de Tine.

Tu ai lãudato pe vãduvã, 
atunci când nimeni nu a bãgato în seamã.

Tu lai fãcut pe Satan sã plece înfrânt, 
în timp ce toþi ceilalþi ar fi cãzut pradã 
ispitelor sale.

Tu iai promis tâlharului raiul, 
atunci când toþi iau dorit iadul.

Tu lai chemat pe Pavel sã Te urmeze, 
în timp ce tuturor lea fost fricã de el.

Tu nai vrut faimã, 
atunci când toþi au dorit sã Te facã 



44   

De ce meritã sã fii creºtin

împãrat.
Tu iai iubit pe sãraci, 

când toþi au tânjit dupã bogãþie.
Tu ai vindecat bolnavii, 

atunci când ceilalþi iau pãrãsit.
Tu ai tãcut, 

atunci când toþi Teau acuzat,  
Teau batjocorit ºi Teau biciuit.

Tu ai murit pe cruce, 
în timp ce toþi au sãrbãtorit Paºtele.

Tu ai luat pãcatul asupra Ta,  
atunci când toþi sau spãlat pe mâini, 
afirmând cã sunt nevinovaþi.

Tu ai înviat din morþi, 
în timp ce toþi au crezut  
cã totul sa sfârºit.

Isus, Îþi mulþumesc cã exiºti!
Autor necunoscut

Religiile dau diferite sfaturi, prezintã prin ci-
pii de viaþã ºi stabilesc reguli, dar nici una nu 
poa te oferi mântuirea. Singurul care o poate fa-
ce este Domnul Isus Cristos!



45   

De ce meritã sã fii creºtin

6 Isus: unic,  
 incomparabil, minunat –  
 în cuvintele Sale

I s to r icu l 
Phi  lip Schaff  
a scris des-
p r e  I s u s : 
«… El a ros-
tit cu vin te ca-
re aveau via-
þã,  ca re nu 
au mai fost 
r os  t i  t e  nici 
îna in te ºi nici 
d u  p ã .  C u -
vin te le Lui au 
avut un efect pe ca re nu l-a pro dus nici un 
ora tor sau poet. Fã rã sã scrie nici un rând, a 
pus în miº ca re mij loa ce le de scris, ofe rind un 
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bo gat ºi in e pu i za bil ma te rial pen tru pre dici, dis-
cur suri, di a lo guri, în vã þã turi, ope re de ar tã ºi 
cân tãri de lau dã, mai mult decât toate armatele 
din an ti chi ta te ºi din societatea contemporanã». 
Ci ne va afirma despre cuvintele Sale: «Ele sunt 
cu vin te le unui om perfect, cuvinte care, odatã 
rostite nu vor dispãrea niciodatã. Dimpotrivã, 
ele se aud tot mai tare, rãsunetul lor miºcând 
ºi astãzi ini mi le oamenilor. Evanghelia Lui este 
puterea lui Dum ne zeu (Rom. 1,16). Isus nu a 
vorbit nici o da tã fãrã rost. În cazul Lui chiar ºi 
cel mai mic cu vânt are greutatea unei stânci, 
pãtrunzând în adâncul sufletului ºi provocând 
schimbare.»

În Apocalipsa 19 este descrisã revenirea 
lui Isus. Textul spune cã El va reveni ca Domn 
al dom nilor ºi Împãrat al împãraþilor: «Era 
îmbrãcat cu o hai nã muiatã în sânge. Numele 
Lui este: „Cu vân tul lui Dumnezeu“» (Apoc. 
19,13).

Isus a prorocit cã Evanghelia Sa va fi pro-
po vã du i tã în toatã lumea, lucru pe care îl 
vedem îm pli nin du-se astãzi (Matei 24,14). Isus 
afirma acest adevãr într-un moment în care ºtia 
cã toþi cei doi spre zece ucenici Îl vor pãrãsi. 
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ªtia cã unul dintre ei Îl va trãda, altul va jura 
cã nu-L cu noa ºte, iar aproape toþi vor fugi de 
fricã. Cum a putut face Isus o astfel de profeþie 
în tr-o asemenea situaþie? Pentru cã El Însuºi 
es te Adevãrul ºi El are puterea de a garanta 
îm pli ni rea profeþiilor Sale.

La sfârºitul vieþii sale, Napoleon a spus: 
«Mor înainte de vreme; trupul meu va fi pus 
în þã râ nã pentru a sluji de hranã viermilor. Iatã 
soar ta unui mare Napoleon! Ce diferenþã uria-
ºã între tragedia mea ºi Împãrãþia veºnicã a lui 
Isus, care este propovãduitã, iubitã, lãudatã ºi 
rãs pân di tã în lumea întreagã!»

Isus a promis cã porþile Locuinþei Morþilor 
nu vor birui Biserica Sa (vezi Matei 16,18). Di-
nastii ºi mari puteri mondiale au dispãrut, multe 
având o ati tu di ne ostilã faþã de creºtini, dar 
nici una nu a re u ºit sã nimiceascã creºtinismul; 
dimpotrivã, aces ta s-a extins. Sã luãm aminte 
la faptul cã Isus a fãcut aceastã promisiune 
când încã nu exis ta Biserica. Cum de ºtia 
atunci cã porþile Locuinþei Morþilor nu vor birui 
Biserica Sa? Fiindcã Isus era mai mult decât 
un om!

Isus a profeþit distrugerea Ierusalimului ºi ri-
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si pi rea evreilor printre naþiuni, dar ºi restau rarea 
lor îna in tea revenirii Lui (Luca 21,24). Generaþia 
noas trã este astãzi martora restaurãrii statului 
evreu.

Isus a prorocit cã identitatea naþionalã a 
evre i lor nu va dispãrea, în ciuda robiilor de-a 
lun gul timpului (Ier. 31,36; Matei 24,34).

Joachim Langhammer scrie: «Israelul este o 
ade vã ra tã minune. Este un popor urât ºi atacat 
de 4000 de ani de toate celelalte naþiuni – ºi 
tot nu a fost încã nimicit. Dimpotrivã! În prezent 
nu exis tã un alt stat care sã fie atât de mult în 
cen trul atenþiei lumii ca Israelul.»

Isus a spus: «Cerul ºi pãmântul vor trece, 
dar cu vin tele Mele nu vor trece» (Marcu 13,31). 
Cu vân tul Sãu este ca o stâncã! Ura întregii 
ome niri nu l-a putut distruge.

Într-un comentariu referitor la cuvintele Sale 
din Marcu 13 se afirmã: «Dacã acest Cuvânt nu 
es te adevãrat, atunci cel care a fãcut o astfel 
de de cla ra þie nu este nici bun, nici sfânt, ci este 
cel mai mare ºarlatan din istoria omenirii. Dar 
da cã el este adevãrat, atunci Isus este tot ceea 
ce sus þi nea cã este: Creator, Domn al veºniciei, 
Fiul lui Dumnezeu ºi astfel, chiar Dumnezeu. Pri-
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vind întregul univers, soarele ºi galaxiile, El a 
spus cã toate vor dispãrea. Spre deosebire în-
sã de corpurile cereºti care nu vor mai fi, Cu-
vân tul Sãu va dãinui veºnic. Cum poate sã evi-
te omul, care nu este decât un „viermiºor“ o 
afir ma þie atât de profundã?»

Baronul von der Ropp, inginer ºi geolog, a 
scris: «Cuvintele lui Isus – „Toatã puterea Mia 
fost datã în cer ºi pe pãmânt“ – m-au de ter mi-
nat sã stu diez istoria lumii. Fiecare îºi dã seama 
cã Isus a fost cea mai influentã personalitate 
de-a lun gul tim pului. Studiile mele s-au sfârºit 
cu con clu zia cã atât trecutul, cât ºi prezentul au 
sens prin Isus. El este cheia pentru a înþelege 
is to ria. Fãrã El aceasta nu are nici un sens.»

ªi profeþiile Vechiului Testament referitoare 
la Me sia s-au împlinit în Isus. Astfel, cu 1500  
de ani îna inte de naºterea Sa s-a prorocit cã:

• va fi din seminþia lui Iuda (Gen. 49,10);
• Se va naºte din casa lui David (Isaia 11,1;  
 Ier. 33,21);
• va fi nãscut dintr-o fecioarã (Isaia 7,14);
• Se va naºte într-un sat mic numit Betleem  
 (Mica 5,1-2);
• va avea o moarte ispãºitoare (Isaia  
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 53,1-12) 
• va fi rãstignit (Psalm 22,1-21);
• va învia din morþi (Psalm 16,8-11; Isaia  
 53,10-12);
• va reveni la sfârºitul istoriei (Zah. 14,4);
• Se va arãta pe norii cerului (Dan. 7,13).
În total existã 330 de profeþii foarte diferite 

re fe ri toa re la prima venire a lui Isus, care s-au 
îm pli nit cuvânt cu cuvânt ºi care pot fi ve ri fi ca-
te.

În zadar cãutãm împlinirea lor uitându-ne la 
al te personalitãþi religioase sau la o altã re li gie. 
Nu existã nici o prorocie cu privire la re ve ni rea 
lui Mahomed sau a lui Buddha. Ele se re fe rã 
doar la o singurã persoanã. Cel care le-a îm pli-
nit deja în mare mãsurã ºi le va împlini ºi pe ce-
le care au mai rãmas este Isus din Nazaret, Fi-
ul Dum ne ze u lui celui viu!

Nici o altã persoanã din istoria lumii nu 
poa te sã-ºi atri bu ie asemenea calitãþi. Iar El, 
uni cul, in co m pa ra bi lul ºi mi nu na tul Domn, spu-
ne: «… pe cel ce vine la Mine, nul voi izgoni 
afarã» (Ioan 6,37). Un de sã mer gem, da cã nu 
la El?
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7 Isus: unic,  
 incomparabil, minunat –  
 prin ceea ce a fãcut în  

 ºi pentru ai Sãi

P e n  t r u 
a evi ta une-
le ne cla ri tãþi 
sau chiar o 
au to a mã gi re, 
tre bu ie sã arã tãm mai în tâi ci ne poa te fi con si-
de rat ca fi ind al Sãu. Bi blia ne dã un rãs puns 
foar te clar.
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Domnul înviat spune: 
«Iatã, Eu stau la uºã ºi bat. Dacã aude ci

ne va glasul Meu ºi deschide uºa, voi intra la el, 
voi ci na cu el ºi el cu Mine» (Apoc. 3,20).

«Tuturor celor ce Lau primit, adicã ce lor ce 
cred în Numele Lui, lea dat dreptul sã se fa cã 
copii ai lui Dumnezeu» (Ioan 1,12).

«Cine are pe Fiul, are viaþa. Cine nare pe 
Fi ul lui Dumnezeu, nare viaþa» (1 Ioan 5,12).

Cine se hotãrãºte sã-L primeascã pe Isus în 
ini ma ºi viaþa sa, acela este al Sãu – El având 
stã pâ nire deplinã asupra lui – ºi devine co pi lul 
lui Dum nezeu. Eºti tu copilul Sãu? Dacã nu, 
atunci vino chiar acum la El (vezi pagina 75), 
de oa re ce fiecare zi trãitã fãrã El este în re a li ta-
te o zi pierdutã! Cine este al lui Isus, Îl poa te 
ex pe ri men ta în fiecare zi. Atunci nu vei avea 
doar o speranþã minunatã pentru viitor, ci ºi 
un pre zent care ascunde în sine o bogãþie ne-
li mi ta tã!

În viaþa celui care se decide pentru Domnul 
Isus, se întâmplã ceva mãreþ:

1. Relaþia sa cu Dumnezeu nu mai este una 
de pã cã tos-judecãtor, ci de copil-tatã: «Vedeþi 
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ce dra goste nea arãtat Tatãl, sã ne numim co
pii ai lui Dumnezeu! ªi suntem. Lumea nu ne 
cu noaº te, pentru cã nu La cunoscut nici pe 
El» (1 Ioan 3,1).

2. Copiii lui Dumnezeu sunt iubiþii Tatãlui 
ce resc. Dragostea cu care îi întâmpinã pe ai Sãi 
nu es te nesigurã (depinzând de buna Sa dis po-
zi þie), ci este o dragoste veºnicã. Când îþi des-
chizi ochii dimineaþa sau îi închizi seara, pri mul 
ºi ul ti mul tãu gând trebuie sã fie: «Am fost pri-
mit de Dumnezeu ºi sunt iubit cu o dragoste 
veº ni cã». Mãreþia acestei iubiri este descrisã în 
tex tul din Romani 8,38-39: «Cãci sunt bine în
cre din þat cã nici moartea, nici viaþa, nici îngerii, 
nici stã pânirile, nici puterile, nici lucrurile de 
acum, nici cele viitoare, nici înãlþimea, nici 
adân ci mea, nici o altã fãpturã, nu vor fi în stare 
sã ne des partã de dragostea lui Dumnezeu, 
care es te în Isus Cristos, Domnul nostru».

3. Ai primit o altã naturã, deci eºti o fãpturã 
no uã. Dorinþa multor oameni este aceea de a 
lua totul de la început. Prin relaþia cu Dumnezeu 
acest lucru devine posibil: «Cãci, dacã este ci
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ne va în Cristos, este o fãpturã nouã. Cele vechi 
sau dus: iatã cã toate lucrurile sau fãcut noi» 
(2 Cor. 5,17).

4. Prin rugãciune poþi sã vii zilnic cu nevoile 
ºi pro blemele tale înaintea lui Isus: «Nu vã în
gri jo raþi de nimic, ci, în orice lucru, aduceþi ce
re ri le voastre la cunoºtinþa lui Dumnezeu prin 
ru gã ciuni ºi cereri, cu mulþumiri. ªi pacea lui 
Dum ne zeu, ca re în trece orice pricepere, vã 
va pãzi ini mi le ºi gân durile în Cristos Isus» 
(Fil. 4,6-7). În afa rã de Isus, cunoºti pe cineva 
care þi-ar mai pu tea face o asemenea ofertã 
incredibilã?

5. De acum ai un Dumnezeu, care este ºi va 
rã mâ ne credincios, care Îºi împlineºte fã gã du-
in þe le. Garanþia cã vei ajunge la þintã nu se aflã 
în pu te rea ta, ci în dragostea ºi atotputernicia 
Lui. Poþi sã te bazezi pe El atât în zilele bune, 
cât ºi în cele rele. El nu te va pãrãsi: «Sunt în
cre din þat cã Acela care a început în voi aceastã 
bu nã lucrare, o va isprãvi pânã în ziua lui Isus 
Cris tos» (Fil. 1,6).
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6. Dacã þi-ai mãrturisit greºelile ºi þi-ai cerut 
ier ta re pentru fiecare pãcat «mic», «mare» 
sau «grav», poþi sã ai siguranþa cã ele sunt 
ºterse. Prin ier ta rea deplinã eºti eliberat de 
orice legãturã ocul tã sau demonicã. De astãzi 
înainte tu nu mai eºti al diavolului, ci al lui 
Isus: «A ºters za pi sul cu poruncile lui, care 
stãtea împotriva noas trã ºi ne era potrivnic ºi 
la nimicit pironindul pe cruce. A dezbrãcat 
domniile ºi stãpânirile ºi lea fãcut de ocarã 
înaintea lumii, dupã ce a ieºit biruitor asupra 
lor prin cruce» (Col. 2,14-15).

Dacã pãcãtuieºti dupã ce ai devenit un co-
pil al lui Dumnezeu – ceea ce seamãnã cu un 
incident – lucrul acesta este o înfrângere, dar 
nu o pierdere a rãzboiului. Poþi sã-þi mãr tu ri-
seºti pãcatul, sã-þi ceri iertare de la Domnul 
Isus ºi sã mergi înainte uitându-te doar la El: 
«Copilaºilor, vã scriu aceste lucruri ca sã nu pã
cã tu iþi. Dar dacã cineva a pãcãtuit, avem la Ta
tãl un Mijlocitor, pe Isus Cristos, Cel neprihãnit» 
(1 Ioan 2,1).

7. Viaþa ta are rost acum! Mulþi oameni ca-
u tã sensul vieþii lor. Adevãratul sens al vieþii es-
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te cunoaºterea lui Dumnezeu ºi a Fiului Sãu, 
Isus Cristos, relaþia de pãrtãºie cu El ºi viaþa 
veº nicã: «ªtim cã Fiul lui Dumnezeu a venit ºi 
nea dat pricepere sã cunoaºtem pe Cel ce es
te adevãrat. ªi noi suntem în Cel ce este ade vã
rat, adicã în Isus Cristos, Fiul Lui. El este Dum
ne zeul adevãrat ºi viaþa veºnicã» (1 Ioan 5,20).

8. Un om care L-a primit în viaþa sa pe Isus 
es te sigur cã are mântuirea: «Vam scris aceste 
lu cruri ca sã ºtiþi cã voi, care credeþi în Numele 
Fi u lui lui Dumnezeu, aveþi viaþa veºnicã» (1 Ioan 
5,13).

9. Cel care are o relaþie strânsã cu Isus ºtie 
cã Domnul îi va da putere sã fie biruitor în via-
þa de zi cu zi în care apar diferite probleme ºi 
nevoi. Un astfel de om nu mai trebuie sã se 
ba zeze doar pe puterile ºi pe capacitãþile sa-
le, cãci este scris: «El dã tãrie celui obosit ºi 
mã reº te puterea celui ce cade în leºin» (Isaia 
40,29).

10. Domnul ne dã pacea ºi bucuria! Viaþa 
cre din cioºilor nu este plictisitoare, aºa cum 
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cred unii. Dimpotrivã, credinþa în Isus ºi ur-
ma rea Sa zilnicã fac viaþa interesantã: poþi sã 
ai ex pe rien þe extraordinare, poþi sã-L vezi pe 
Dum ne zeu în fiecare zi! Domnul ne-a promis 
bucuria ºi pa cea: «Vã las pacea, vã dau pacea 
Mea. Nu vo dau cum o dã lumea. Sã nu vi se 
tulbure ini ma, nici sã nu se înspãimânte» (Ioan 
14,27); «Vam spus aceste lucruri, pentru ca 
bucuria Mea sã rãmânã în voi ºi bucuria voastrã 
sã fie de plinã» (Ioan 15,11). Sunt ºi vor rãmâne 
mereu ade vãrate cuvintele lui Isus: «… Eu am 
venit ca oi le sã aibã viaþã ºi so aibã din belºug» 
(Ioan 10,10).

Acum te întreb: Nu meritã sã fii creºtin?!
Te-ai autoamãgi dacã ai crede cã viaþa de 

creº tin este mereu însoritã, fãrã probleme, cã 
to tul este perfect. Adevãrul este cã omul care Îl 
ur meazã pe Isus fãrã compromisuri este atacat 
ºi are mulþi duºmani.

Copiii lui Dumnezeu nu vor fi automat scu tiþi 
de dureri, boli, suferinþe ºi tragedii. Dar mo men-
te le grele devin mult mai suportabile, de oa re ce 
avem siguranþa cã nimic din ceea ce se în tâm plã 
nu pune la îndoialã fãgãduinþele lui Dumnezeu.
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Suntem convinºi cã viaþa noastrã este as-
cunsã în mâna Lui ºi El ne va purta prin mo-
men te le de crizã. Noi avem o speranþã vie: 
ºtim cã nu greutãþile (pe care creºtinul trebuie 
sã le îndure câ te odatã) sunt ultimul lucru, ci 
slava care va veni ºi care ne dã putere, liniºte 
ºi pace! Iatã motivul pen tru care meritã sã fii 
creºtin!
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8 Isus: unic,  
 incomparabil, minunat –  
 în revenirea Sa

În ur mã-
to rul verset 
Dom nul Isus 
vor beº te des-
pre Si ne: «Ia
tã cã El vi
ne pe nor i, 
ºi orice ochi 
Îl va ve dea, 
chiar º i  cei 
ce Lau strã
puns. ªi toate seminþiile pãmântului se vor boci 
din pricina Lui! Da, Amin. „Eu sunt Alfa ºi Ome
ga, Începutul ºi Sfârºitul“ zice Domnul Dum ne
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zeu, Cel ce este, Cel ce era ºi Cel ce vine, Cel 
Atot pu ter nic» (Apoc. 1,7-8). Isus a fost în tot-
dea u na Dumnezeu. Pe pãmânt a fost om, mu-
rind pe cruce. Dar a înviat din morþi ºi va re-
ve ni. Des pre aceastã revenire vorbea în mod 
pro fe tic ºi Etan în Psalmul 89,6: «Cãci, în cer, 
ci ne se poate asemãna cu Domnul? Cine este 
ca Ti ne între fiii lui Dumnezeu?» Isus va reveni, 
ini þial doar pentru a-i rãpi pe copiii Sãi la cer. 
Du pã ace ea va reveni vizibil ºi în slavã pentru a 
ju de ca lu mea ºi pentru a-ªi întemeia împãrãþia. 
Tot ce ea ce se întâmplã astãzi se îndreaptã 
spre sco pul su prem: revenirea lui Isus.

Theo Lehmann scria urmãtoarele despre re-
ve nirea Lui: «Aici vorbeºte Cristos, Cel în vi at. 
Isus nu face parte din rândul celor care sunt 
prezenþi pentru o perioadã, iar mai apoi dis par 
în ceaþa istoriei. Numele Lui nu este pus alãturi 
de cele care apar în ziare, iar dupã câþi va ani 
sunt uitate … El este începutul – Cre a torul 
universului – ºi sfârºitul. Când totul va dis pã-
rea, când toþi promotorii teoriilor ºi im pre si o nan-
te lor afirmaþii filozofice vor cãdea de pe pereþii 
pa la te lor, de pe poziþiile lor, de pe soclurile lor, 
când vor deveni praf ºi când lumea întreagã se 
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va prã bu ºi, atunci Isus va rãmâne. Nu îi vei mai 
în tâl ni pe zeii ºi idolii de ieri sau de astãzi. Îl vei 
ve dea însã pe Isus. El va fi pânã la sfârºitul vie-
þii tale, pânã la sfârºitul istoriei.»7

În Faptele Apostolilor 10,42 este scris des-
pre Isus Cristos: «Isus nea poruncit sã pro po
vã du im norodului ºi sã mãrturisim cã El a fost 
rân du it de Dumnezeu Judecãtorul celor vii ºi al 
ce lor morþi». Va veni clipa în care fiecare om va 
trebui sã stea înaintea Lui – a unicului, in com-
pa ra bi lu lui ºi minunatului Domn – unii ca mân-
tu iþi pentru veºnicie, iar alþii, care au refuzat 
mân tu i rea prin Isus, ca osândiþi la pierzare veº-
ni cã. Din acest motiv trebuie sã te pocãieºti ºi 
sã nu-L mai respingi. Nu este doar o decizie 
oa re ca re, ci una pentru veºnicie!

Pavel a încercat sã se împotriveascã, însã 
des pre întâlnirea sa cu Isus este scris: «Am cã
zut cu toþii la pãmânt ºi eu am auzit un glas, ca
remi zicea în limba evreiascã: „Saule, Saule, 
pen tru ce Mã prigoneºti? Îþi este greu sã arunci 
cu piciorul înapoi în vârful unui þepuº“» (Fapte 
26,14). Într-un comentariu se afirmã cã acest 
ver set face referire la un proverb grecesc. Pro-
ver bul prezintã un animal înhãmat la o cãruþã, 
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ca re are parte de dureri mult mai mari atunci 
când este biciuit de stãpân decât dacã ar trage 
în cãr cã tu ra. Sensul proverbului este: «În zadar 
în cerci sã Mi te împotriveºti».

Va veni ziua când ºi urmãtoarea profeþie 
se va împlini cuvânt cu cuvânt: «De aceea ºi 
Dum ne zeu La înãlþat nespus de mult ºi Ia dat 
Nu me le care este mai presus de orice nume, 
pen tru ca, în Numele lui Isus, sã se plece orice 
ge nunchi al celor din ceruri, de pe pãmânt ºi 
de sub pã mânt» (Fil. 2,9-10).

Isus este unic ºi în urmãtoarea privinþã: El 
nu Se ascunde de faþa pãcãtosului, ci El le slu-
jeº te oamenilor. Iatã ºi motivul pentru care El 
a ve nit în lume, a murit ºi a înviat. El te iubeºte 
ca ni meni altul ºi Se apropie astãzi de tine cu 
toa tã dragostea. Doar El poate sã-þi ierte pã-
ca te le, sã te ducã în împãrãþia Sa ºi sã-þi dea 
via þa veºnicã. Nu vrei sã apuci astãzi mâna Sa 
în tin sã?!
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9 Isus: unic,  
 incomparabil, minunat –  
 prin rãsplãtirea cereascã 

 a celor ce sunt ai Sãi

Copiii lui 
Dum ne-
zeu vor 
primi un 
trup care 
va fi ase-
menea 
tru pu-
lui Sãu de 
slavã

În prezent noi avem un trup fragil, efemer, 
supus bolii, îmbãtrânirii, iar în final morþii. Trupul 
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nostru este limitat, la fel ca întreaga noastrã 
fãp tu rã, deoarece poartã pecetea pãcatului. 
În zi ua rãpirii (sau a învierii din morþi, în cazul 
în ca re vom muri) Domul le va da copiilor Sãi 
un trup de sla vã: «Dar cetãþenia noastrã este 
în ceruri, de un de ºi aºteptãm ca Mântuitor pe 
Domnul Isus Cris tos. El va schimba trupul stãrii 
noastre sme ri te ºil va face asemenea trupului 
slavei Sa le, prin lucrarea puterii pe care o are 
de aªi su pu ne toate lucrurile» (Fil. 3,20-21).

Ce cinste mãreaþã – noi suntem chemaþi 
sã pri mim slava Domnului nostru Isus Cristos 
(2 Tes. 2,14). Trupul nostru va fi asemenea tru-
pu lui Sãu plin de slavã. Aceasta nu înseamnã în-
sã cã vom fi egali cu Isus în divinitatea Sa, însã 
vom fi asemãnãtori cu El. Cu siguranþã vom 
avea un alt aspect, nemaiputând fi recunoscuþi. 
Noul trup nu va mai fi supus morþii, ci condiþiilor 
din cer.

Copiii lui Dumnezeu vor fi urmaºii 
lui Dumnezeu

Faptul cã noi vom fi într-adevãr moºtenitorii 
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lui Dum nezeu este scris în Efeseni 1,18: «… sã 
vã lu mineze ochii inimii, ca sã pricepeþi care 
es te nãdejdea chemãrii Lui, care este bogãþia 
sla vei moºtenirii Lui în sfinþi». Cei care cred în 
Isus vor fi în cer fiii ºi fiicele lui Dumnezeu, mai 
pre sus de îngeri. Ca ºi copii ai Sãi ei vor avea 
par te de întreaga bogãþie a slavei Sale! Aceastã 
ima gine depãºeºte capacitatea noastrã de în-
þe le gere. Ceva mai mãreþ nici nu existã!

Dacã tu, care citeºti aceste îndemnuri, L-ai 
pri mit pe Isus în inima ta ºi Îl urmezi, vei avea 
par te de tot ceea ce este Dumnezeu ºi de tot 
ce ea ce Îi aparþine! Cu alte cuvinte, vei avea 
par te de toatã slava cerului!

A fi moºtenitorul lui Dumnezeu înseamnã sã 
nu mai duci lipsã de nimic. În cer totul va fi din 
bel ºug ºi de o frumuseþe incomparabilã. Biblia 
ne pre zintã cerul în Apocalipsa 21 ºi 22:

• Materialul de construcþie al zidurilor Ie ru-
sa li mului ceresc va fi iaspisul;

• Oraºul ºi strãzile lui vor fi din aur ca ºi cris-
ta lul. Noi nu ne putem imagina dimensiunea 
aces tei splendori;

• Temelia zidurilor va fi împodobitã cu pie-
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tre preþioase, iar cele douãsprezece porþi de 
la intrarea în Ierusalim vor avea douãsprezece 
perle, la fel de mari ca ºi poarta;

• De la tronul lui Dumnezeu ºi al Mielului va 
iz vo rî un râu cu apa vieþii, limpede ca ºi cris ta-
lul.

Cineva spunea despre slava cereascã: «Nu 
vom plãti nimic, dar vom trãi totul – nu un mi-
nut sau o orã, ci o veºnicie». De ce? Fiindcã 
Isus a plãtit întreaga sumã pentru mântuirea 
noas trã! El a plãtit intrarea în cer prin sângele 
Sãu (Evrei 10,19-20).

Copiii lui Dumnezeu vor locui acolo 
unde domnesc Dumnezeu ºi Isus 
Cristos

Însuºi Domnul Isus ne-a fãgãduit acest lu-
cru: «În casa Tatãlui Meu sunt multe locaºuri … 
ªi dupã ce Mã voi duce ºi vã voi pregãti un loc, 
Mã voi întoarce ºi vã voi lua cu Mine, ca aco lo 
un de sunt Eu, sã fiþi ºi voi» (Ioan 14,2-3). În tr-o 
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zi vom locui acolo unde este «casa» lui Dum-
ne zeu. Capacitatea de imaginaþie a omului nu 
poa te cuprinde slava locaºului lui Dumnezeu. 
Dar ºtim anumite lucruri din Sfânta Scripturã:

• Arhitectul locaºului este Dumnezeu În-
suºi. Conform textului din Evrei 11,10, El este 
meº terul ºi ziditorul cetãþii eterne;

• Locaºurile sunt nespus de frumoase, de-
oa re ce ele nu sunt construite de mâna omului, 
ci prin puterea lui Dumnezeu (2 Cor. 5,1);

• Cetatea cereascã nu are nevoie de luminã 
na tu ra lã sau artificialã. Ea nu depinde de lumina 
soa re lui sau a lunii. Însãºi slava lui Dumnezeu 
o va lumina, sursa luminii fiind Mielul, Isus Cris-
tos (Apoc. 21,23);

• În locaºul ceresc va fi loc destul pentru 
toþi oamenii (din toate naþiunile), care au crezut 
în Isus Cristos;

• Vom avea nevoie de o veºnicie pentru a 
ex plo ra cerul, descoperind mereu ceva nou;

• Copiii lui Dumnezeu vor avea pãrtãºie de-
sã vâr ºi tã cu Tatãl ºi cu Domnul Isus Cristos 
pen tru veºnicie.
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Despre aceastã sãrbãtoare extraordinar de 
fru moa sã este scris: «… am auzit un glas tare, 
ca re ieºea din scaunul de domnie ºi zicea: „Iatã 
cor tul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu 
ei ºi ei vor fi poporul Lui, ºi Dumnezeu Însuºi va 
fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor“» (Apoc. 21,3). 
Deoarece Dumnezeu va locui împreunã cu oa-
me nii, cerul va fi un loc al bucuriei in ex pri ma-
bi le ºi al fericirii permanente. Nimic negativ nu 
va exista acolo (vezi Apoc. 21,27).

Cerul este comparat cu o nuntã, fiind o ima-
gi ne a celei mai importante sãrbãtori.

În Ioan 16,20.22.24 este scris cã orice în tris-
ta re se va transforma în bucurie, iar bucuria va 
fi eter nã ºi perfectã.

Petru scrie: «… voi Îl iubiþi fãrã sãL fi vãzut, 
cre deþi în El, fãrã sãL vedeþi ºi vã bucuraþi cu 
o bu cu rie negrãitã ºi strãlucitã» (1 Petru 1,8).

În aceastã luminã înþelegem ºi cuvintele lui 
Isus: «… bucuraþivã cã numele voastre sunt 
scri se în ceruri» (Luca 10,20).

În cer vor exista lucruri plãcute ºi auzului 
nos tru sau cel puþin aºa înþeleg eu textul din 
1 Co rin teni 2,9: «Dar, dupã cum este scris: „Lu



69   

De ce meritã sã fii creºtin

cruri pe care ochiul nu lea vãzut, urechea nu 
lea au zit ºi la inima omului nu sau suit, aºa 
sunt lu crurile pe care lea pregãtit Dumnezeu 
pen tru cei ceL iubesc“».

În cer va fi viaþã din belºug. Acolo nu vom 
duce lipsã de nimic, deoarece nimic nu va tre-
bui adãugat sau corectat. Chiar ºi plic ti sea la 
va fi un cuvânt necunoscut acolo, cerul fiind 
perfect ºi oferind viaþã veºnicã plinã de îm pli-
niri.

În cer copiii lui Dumnezeu nu vor 
mai avea întrebãri fãrã rãspuns

Acolo fiecare «de ce» va amuþi. Prin lumina 
atot pã trun zã toa re a lui Isus vom vedea ºi vom 
în þe le ge totul. Nu va mai exista nici cea mai 
mi cã îndoialã, Domnul Isus fiind Cel ce ne va 
mân gâ ia: «Tot aºa ºi voi: acum sunteþi plini de 
în tris ta re, dar Eu vã voi vedea iarãºi, inima vi se 
va bu cu ra ºi nimeni nu vã va rãpi bucuria voas
trã» (Ioan 16,22). Acolo vom înþelege cã toate 
lu cru ri le au fost spre binele nostru, iar cãile 
dificile ne-au condus spre mântuire.
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În cer copiii lui Dumnezeu vor fi 
încoronaþi ºi vor domni

Tot ceea ce facem noi ca ºi copii ai lui Dum-
ne zeu în Numele lui Isus este pãstrat pentru 
eter ni ta te. Tuturor celor care aºteaptã revenirea 
Lui le este fãgãduitã cununa neprihãnirii (2 Tim. 
4,7-8). În Biblie se mai vorbeºte ºi despre o cu
nu nã care nu se poate veºteji (1 Cor. 9,25), o 
cu nu nã a slavei (1 Petru 5,4) ºi o cununã a vieþii 
(Iacov 1,12).

În cartea Daniel este scris cã aceia care 
au dus pe mulþi la neprihãnire ºi au rãspândit 
Evan ghe lia vor strãluci veºnic ca strãlucirea 
cerului (vezi Dan. 12,3). Iar Domnul Isus spune: 
«Atunci cei ne pri hã niþi vor strãluci ca soarele 
în Împãrãþia Ta tã lui lor …» (Matei 13,43). Biblia 
mai vorbeºte ºi des pre faptul cã toþi copiii lui 
Dumnezeu vor dom ni împreunã cu El în vecii 
vecilor (vezi Apoc. 22,5).

În cer copiii lui Dumnezeu vor gãsi 
dragostea perfectã

Biblia spune cã «dragostea nu va pieri nici
oda tã» (1 Cor. 13,8.13), deoarece în cer vom 
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avea pãrtãºie directã cu Cel care este dra gos-
te, ea reflectându-se în personalitatea Sa. Ura 
ºi al te sentimente asemãnãtoare nu vor exista 
aco lo. Doar dragostea va stãpâni, fiecare dintre 
noi iu bind ºi fiind iubit la rândul lui.

De asemenea, cerul este locul  
unde nu vor mai exista lucruri  
pãmânteºti

Nu vor mai fi lacrimi, cãci Dumnezeu va 
ºter ge ori ce lacrimã din ochii copiilor Sãi (vezi 
Apoc. 21,4).

Nu vor mai fi vise. În prezent, viaþa noastrã 
es te formatã din multe vise ºi fantezii. Visãm o 
ca ri e rã strãlucitã, o cãlãtorie frumoasã, o pis ci-
nã de vis, un partener ideal, o nuntã ca în po-
veºti. Asemenea vise ºi dorinþe nu vor mai fi 
aco lo, deoarece realitatea ºi slava vor depãºi 
cu mult astfel de sentimente sau de nãzuinþe.

Nu va mai exista mare (vezi Apoc. 21,1). În 
ge ne ral marea este o imagine a neliniºtii, a con-
flic te lor dintre naþiuni, a îngrijorãrilor din inimã 
ºi a frã mântãrilor unei umanitãþi demonizate. În 
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cer to tul se va liniºti, iar pacea va domni pentru 
tot dea una.

În cer nu va mai fi suferinþã, doliu, durere, 
fri cã sau obosealã (vezi Apoc. 21,4), blestem 
(Apoc. 22,3) sau noapte (Apoc. 22,5), iar moar-
tea va dis pã rea (vezi Apoc. 20,14; 21,4).

Nimic nu va mai fi aºa cum a fost! Dum ne-
zeu va face totul nou. De asemenea, în cer vor 
fi lu cruri care nu au existat pe pãmânt (vezi 
Apoc. 21,4-5).

Din cer nu poþi fi alungat, el fiind destinaþia 
finalã a tuturor celor care au crezut în Isus. Vom 
fi în slavã pentru vecii vecilor: «… (nãscuþi din 
nou) la o moºtenire nestricãcioasã ºi neîntinatã 
ºi ca re nu se poate veºteji, pãstratã în ceruri 
pen tru voi» (1 Petru 1,4). Cerul este scopul ºi 
che ma rea noastrã supremã.

Cerul este ºi locul unde nu este pãcat. Aco-
lo nu va intra nici un pãcãtos: «Nimic în ti nat nu 
va intra în ea, nimeni care trãieºte în spur cã ciu
ne ºi în minciunã, ci numai cei scriºi în Cartea 
Vie þii Mielului» (Apoc. 21,27).

Aºa cum cerul este o realitate minunatã, tot 
aºa ºi iadul este o realitate, însã una în fri co ºã-
toa re. Isus a vorbit deseori despre iad, acesta 
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fiind locul în care toate lucrurile minunate din 
cer nu vor fi. Iadul ne separã veºnic de Dum ne-
zeu ºi de ceea ce le oferã Isus copiilor Sãi. El 
es te locul chinului veºnic pentru toþi cei care 
nu au primit iertarea pãcatelor prin sângele Mie-
lu lui lui Dumnezeu.

Isus este singurul Mântuitor; El a suferit pen-
tru noi, pentru a face posibilã intrarea noastrã 
în cer. Doar omul care crede în El ºi îºi predã 
Lui viaþa, recunoscându-ºi pãcatele ºi cerându-
ºi ier tare pentru ele, va putea intra în împãrãþia 
lui Dum nezeu.

Odatã cineva a pus întrebarea urmãtoare: 
«De ce fugim de viaþã dacã ne temem de moar-
te? De ce fugim de adevãr dacã ne-am sãturat 
de minciunã? De ce continuãm sã umblãm pe 
cã rãri pãcãtoase dacã ele ne duc la pierzare? 
Isus Cristos este Calea, Adevãrul ºi Viaþa. Cine 
es te împotriva lui Isus, nu are nici un viitor. Dar 
toþi dorim viaþa. De aceea am fost creaþi. Ultima 
par te din drum ne pecetluieºte veºnicia. – Însã 
cei care au ascultat îndemnul lui Isus Cristos 
au perspective minunate. Domnul lor va veni 
în curând! Prin credinþã ei vãd un cer ºi un pã-
mânt nou!»
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Repet pentru ultima datã: MERITÃ SÃ FII 
CREªTIN! ªi tot pentru ultima datã te întreb cu 
toatã dragostea: «Nu vrei sã iei o decizie per-
sonalã ºi sã-L primeºti pe Isus Cristos în ini-
ma ta?»
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10
Cum poþi sã ajungi 
astãzi  
credincios

Roagã-te  
D o m n u l u i 
I s u s  C r i s -
tos. Spu ne-I 
cã do reºti sã 
crezi în El ºi 
ce re-I ier ta re 
pen tru pã ca-
te le tale.

Roagã-L sã in tre în viaþa ta! Spune-I cã do-
reºti ca El sã fie de acum înainte Domnul vieþii 
ta le ºi cã Îi pre dai inima!
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Mulþumeºte-I Domnului Isus Cristos pentru 
cã a murit pe cruce pentru tine ºi pentru pã-
ca te le tale. Mulþumeºte-I cã a înviat pentru a-þi 
oferi via þa veºnicã. În Ioan 1,12 este scris: «Tu
tu ror celor ce Lau primit, adicã celor ce cred 
în Numele Lui, lea dat dreptul sã se facã copii 
ai lui Dumnezeu». Acceptã plin de recunoºtinþã 
mân tu i rea pe care þi-o oferã în dar!

Mãrturiseºte credinþa ta ºi altora! Citeºte zil-
nic Biblia ºi cautã sã ai pãrtãºie ºi cu alþi cre-
din cioºi!

Dacã ai întrebãri privitoare la viaþa de cre-
din þã, poþi sã ni le adresezi. Domnul sã te bi ne-
cu vân teze!
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Talon de rãspuns

	 Am fost cercetat de mesajul cãrþii «De ce meritã 
sã fii creºtin» ºi m-am decis sã-L urmez pe Isus. 
L-am primit în viaþa mea. De aceea vã rog sã-mi 
trimiteþi noi informaþii cu privire la modul în care 
pot sã-L urmez pe Isus.

Numele  ___________________________________________

Prenumele  ________________________________________

Data naºterii  _______________________________________

Nr. telefon:  ________________________________________

Strada  ________________________________ nr.  ________

Bl.  ________ sc.  ________  et.  _______  ap.  ___________

Codul poºtal/localitatea  _____________________________

Judeþul/sectorul  ____________________________________

Þara  ______________________________________________

Data  ______________ Semnãtura  ____________________

Trimiteþi acest talon la urmãtoarea adresã:

Asociaþia Strigãtul de la Miezul Nopþii,
O.P. 3, C.P. 136, 310540 Arad – România

Tel.: (+4) 0257/206050, fax: (+4) 0257/256 517,
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«Meritã?» – O întrebare des pusã! Este oare 
ofer ta atrãgãtoare într-adevãr atât de valoroasã? 
Meritã sã fac aceastã ºcoalã? Oare va aprecia 
ºeful meu mun ca mea? Va aduce oferta elaboratã 
rezultatul do rit? ªi asigurarea la bãtrâneþe …?

Fiecare persoanã ar dori sã primeascã astãzi ºi 
acum un rãspuns la întrebãrile sale arzãtoare. Însã 
fie ca re om are ºi întrebãri care depãºesc domeniul 
ma te rial: De unde vin ºi unde mã duc? Sunt doar 
re zul tatul hazardului? Are viaþa mea un sens? Ce 
în seam nã sã fii creºtin? Are acest lucru consecinþe 
prac ti ce asupra vieþii mele de zi cu zi?

Prin urmare, meritã sã fii creºtin? La aceastã 
în tre bare puteþi primi rãspuns astãzi ºi acum, dacã 
ci ti þi aceastã carte!

Asociaþia Strigãtul de la Miezul Nopþii
O.P.3, C.P.136, 310540 Arad – România
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