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Frumuseţea scripturii Partea 6. 
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Întrebări ... 
 

Doi bărbati au călătorit cu trenul pe o 
distanţă de mai multe sute de kilometri pe 
teritoriul Statelor Unite. Deoarece călătoria lor a 
fost foarte îndelungată, şi-au petrecut timpul 
discutând despre tot ce le-a trecut prin minte. 
Au vorbit despre vreme. Au discutat despre 
politică. Şi-au povestit întâmplări din copilărie. 
Au vorbit despre familiile şi soţiile lor. În cele 
din urmă, conversaţia s-a orientat spre religie. 
Unul dintre cei doi era ateu. Celălalt era creştin. 
Primul nu credea deloc în Dumnezeu. Al doilea 
avea o credinţă puternică în Dumnezeu. Ateul 
nu citise niciodată Biblia. Creştinul o citea în 
permanenţă. 

Subiectul dezbaterii lor în acea după-amiază 
călduroasă de vară a fost Domnul Isus Hristos. 
Ateul i-a pus prietenului său creştin câteva 
întrebări extrem de importante. Întrebări ca: 

“De ce eşti creştin? Nu cumva este un accident 
geografic? Pur şi simplu s-a întâmplat să te naşti 
într-o ţară creştină, nu-i aşa? Prin ce anume este 
Domnul Isus diferit de orice altă personalitate? Este 
Domnul Isus mai mult decât un învăţător etic sau 
un filozof moral? Cum poţi fi sigur că Domnul Isus 
este cel pentru care el se declară? Cum poţi fi sigur că 
Domnul Isus este divin şi că darul vieţii veşnice pe 
care îl oferă este real?” 

Ateistul a pus întrebări bune, şi prietenul 
său creştin şi-a dat silinţa să-i acorde la toate 
întrebările răspunsuri. Nu am nici o îndoială că 
la aceste întrebări există răspunsuri bine 
întemeiate, iar de înţelegerea acestor răspunsuri, 
depinde viaţa veşnică. 
 
 

Numele cel mai renumit 
 

Cu siguranţă că lumea noastră a avut 
oamenii ei renumiţi. Oameni care şi-au adus 
contribuţia pentru a face ca lumea să fie un loc 
mai bun. Regi, preşedinţi, conducători religioşi, 
militari, oameni de ştiinţă şi artişti şi-au lăsat 
amprenta asupra istoriei. Numele lor au fost 
renumite în întreaga lume. Totuşi, există un 
nume care se evidenţiază mai presus de toate 
celelalte. Istoria însăşi este divizată în anii de 
dinainte şi anii de după naşterea lui. Numele 
acesta este Isus Hristos. Domnul Isus este cel 
mai renumit nume al istoriei. Dar una este să fi 
auzit de numele Lui şi cu totul altceva este să 
ştii cine este El cu adevărat. 

În seara aceasta, aş dori să facem cunoştinţă 
mai îndeaproape cu Isus din istorie - Domnul 
Isus din Biblie. Să începem cu începutul. Poate 
că vă întrebaţi - Cine este Domnul Isus? Prin ce 
anume este El diferit? A fost El doar un om bun, 
un învăţător moral sau un filozof etician? Doi 

O viaţă care a 

lumea 
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dintre ucenicii Săi erau preocupaţi de aceleaşi 
întrebări. În duminica învierii Sale, când i-a 
întâlnit pe cei doi ucenici de pe drumul spre 
Emaus, Domnul Isus le-a vorbit despre profeţiile 
care tocmai se împliniseră în acele zile. “O, 
nepricepuţilor şi zăbavnici cu inimă, când este vorba 
să credeţi tot ce au spus proorocii! Şi a început de la 
Moise, şi de la toţi proorocii, şi le-a tâlcuit, în toate 
Scripturile, ce era cu privire la El.” (Luca 24:25, 27) 
 
 

Dovezi despre mesianitatea Lui Isus 
 

Haideţi să vedem faptele care dovedesc că 
Domnul Isus este Mesia. 

 
NAŞTEREA SA MIRACULOASĂ! 
Cu mult timp înainte ca Domnul Isus să fie 

născut de Maria, Isaia a profetizat: “De aceea 
Domnul Însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va 
rămânea însărcinată, va naşte un fiu, şi-I va pune 
numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)”. (Isaia 
7:14). 

Domnul Isus are mai multe nume: Emanuel, 
Isus, Mântuitorul, Hristos şi Mesia. Profeţia lui 
Isaia cu privire la naşterea Domnului Isus dintr-
o fecioară a fost scrisă cu mai bine de 600 ani 
înainte ca El să Se nască. Un înger a citat chiar 
această profeţie, ca dovadă că Domnul Isus era 
Mesia. 

Să vedem cum i-a descris îngerul fecioarei 
Maria, naşterea Domnului Isus. “Iar naşterea Lui 
Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era 
logodita cu Iosif; şi înainte ca să locuiască ei 
împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul 
Sfânt.” (Matei 1:18) 

 
LOCUL NAŞTERII LUI 
“... Betleeme ... din tine Îmi va ieşi Cel ce va 

stăpâni peste Israel ... (Mica 5:2). Este remarcabil 
faptul că Domnul Isus S-a născut în Betleem, 
tocmai cetatea prezisă de profeţie cu 700 de ani 
înainte. “... Isus S-a născut în Betleemul din Iudea 
...” (Matei 2:1). 

Noul Testament confirmă împlinirea 
profeţiei lui Mica. Domnul Isus a fost mai mult 
decât un om bun, mai mult decât un profesor de 
etică, mai mult decât un filozof moral. El a fost 
Fiul divin al Lui Dumnezeu. A fost născut de o 
fecioară, aşa cum a prezis profetul Isaia. S-a 

născut în Betleem, aşa cum a prezis profetul 
Mica. 

Profeţia biblică dezvăluie cu claritate detalii 
semnificative ale vieţii Lui Hristos, cu sute de 
ani înainte. Aceste profeţii s-au împlinit cu 
exactitate. 

Când Adam şi Eva au păcătuit, Dumnezeu a 
avut un plan. Prin iubirea Lui l-a trimis pe 
Domnul Isus - Fiul Lui - să vină pe pământ, să 
trăiască o viaţă desăvârşită şi să moară pentru 
păcatele noastre. El a luat locul nostru pentru ca 
noi să putem avea viaţa veşnică, dacă acceptăm 
planul Lui de a fi Mântuitorul nostru. Acest plan 
este denumit PLANUL DE MÂNTUIRE. 

Cu aproximativ 2000 de ani în urma, nişte 
înţelepţi din Răsărit au studiat Scripturile. Ei au 
citit despre un mare împărat care va veni şi au 
ştiut că sosise timpul să se nască. Semnul 
Împăratului nou născut era o stea care avea să 
apară pe cer. Ei au plecat în călătorie, conduşi de 
steaua aceea. Când L-au găsit în Betleem, s-au 
plecat înaintea Domnului Isus şi I s-au închinat. 

“Şi [Maria] a născut pe Fiul ei cel întâi născut, 
L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru 
că în casa de poposire nu era loc pentru ei.” (Luca 
2:7). Pentru că nu era loc în casa de poposire, 
Domnul Isus a fost culcat într-o iesle, acolo unde 
se adăposteau vitele. Era un copil neajutorat şi 
se născuse în condiţii sărăcăcioasă. Când îngerul 
i-a spus că va da naştere Fiului Lui Dumnezeu, 
mama Lui era foarte tânără şi foarte bună la 
suflet. 

Deoarece era “Fiul Lui Dumnezeu”, Domnul 
Isus deţinea natura divină deplină, asemenea 
Tatălui. Apostolul Pavel spune că El era 
deopotriva cu Dumnezeu şi a luat chip de rob, 
făcându-se asemenea omului apărând între noi. 
“... măcar că avea chipul Lui Dumnezeu, totuşi n-a 
crezut că un lucru de apucat să fie deopotriva cu 
Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însusi şi a luat 
un chip de rob, facându-Se asemenea oamenilor.” 
(Filipeni 2:6-7). 

Domnul Isus a devenit asemenea nouă, ca să 
poată trăi ca om pe pământ. Cu toate acestea, El 
a fost curat şi fără prihană, astfel încât să-Şi 
aducă viaţa ca jertfă pentru ca noi să putem avea 
viaţa veşnică. 

 
Alte profeţii 
În ultimele 24 de ore ale vieţii Sale, zeci de 

profeţii s-au împlinit în fiecare detaliu, făcute cu 
secole înainte. Să ne gândim, de exemplu, la 
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TRĂDAREA LUI de către Iuda. “Chiar şi acela 
cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea 
şi care mânca din pâinea mea, ridică şi el călcâiul 
împotriva mea.” (Psalmi 41:9) 

Petru L-a întrebat pe Domnul Isus cine avea 
de gând să Îl trădeze, iar Domnul Isus a 
răspuns, “... Acela, căruia îi voi întinge bucăţica, şi 
i-o voi da...” (Ioan 13:26) 

 
 

PREŢUL PLĂTIT TRĂDATORULUI 
“... Şi Mi-au cântărit, ca plată, treizeci de arginţi 

...” (Zaharia 11:12) 
“Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda 

Iscarioteanul, s-a dus la preoţii cei mai de seamă şi le-
a zis: Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mâinile 
voastre? Ei i-au cântărit treizeci de arginţi.” (Matei 
26:14-15) 

 
BĂTĂILE ŞI MALTRATAREA LUI 

“Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau, 
şi obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu 
Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări.” (Isaia 
50:6) 

“Atunci L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu 
pumnii, şi L-au pălmuit.” (Matei 26:67) 

 
I-AU STRĂPUNS MÂINILE ŞI PICIOARELE 

“... Mi-au străpuns mâinile şi picioarele.” 
(Psalmi 22:16). 

După învierea Domnului Hristos, Toma, 
unul dintre ucenicii Lui, care se îndoia că El 
fusese înviat, a făcut referire la faptul că mâinile 
şi picioarele Lui Hristos fuseseră străpunse. El a 
spus: “... Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul 
cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul 
cuielor, ... nu voi crede. (Ioan 20:25). 

 
EL A FOST PUS ÎN NUMĂRUL CELOR FĂRĂ 
DE LEGE 

Observaţi exactitatea cu care s-a împlinit 
această profeţie cu privire la Domnul Hristos: 
“... a fost pus în numărul celor fără de lege. (Isaia 
53:12) “Împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul 
la dreapta şi altul la stânga Lui. Astfel s-a împlinit 
Scriptura, care zice: A fost pus în numărul celor 
fărădelege.” (Marcu 15:27-28) 

 
AU TRAS LA SORŢI HAINELE LUI 

Regele David a relatat ceea ce avea să se 
întâmple cu hainele Domnului Isus, cu o mie de 
ani înainte ca Domnul să moară pe cruce: “Îşi 

împart hainele Mele între ei, şi trag la sorţi pentru 
cămaşa Mea.” (Psalmi 22:18) 

“Ostaşii, ... I-au luat hainele, şi le-au făcut patru 
părti ... I-au luat şi cămaşa, care n-avea nici o 
cusătură, ci era dintr-o singura ţesătură de sus până 
jos. Si au zis între ei: Să n-o sfâşiem, ci să tragem la 
sorţi a cui să fie.” (Ioan 19:23-24) 

 
CUVINTELE SALE PE CRUCE 

 “Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce M-ai 
părăsit?” (Psalmi 22:1) 

Comparaţi acest verset din Vechiul 
Testament cu Matei 27:46: “Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Domnul 
Isus a rostit aceste cuvinte chiar înainte de a 
muri, în ceasul al nouălea. 

Multe dintre profeţii depăşesc în totalitate 
capacitatea de control omenesc a Domnului 
Isus. El nu ar fi putut stabili dinainte locul 
propriei Sale naşteri, felul în care S-a născut, 
trădarea Sa sau evenimentele din preajma morţii 
Sale. Domnul Isus a îndeplinit în toate punctele 
profeţiile legate de Mesia şi a fost într-adevăr 
ceea ce a declarat că este - Mesia. 

El a fost răstignit pe o cruce nemiloasă, 
sfâşiat de lovituri de bici, cu mâinile şi picioarele 
străpunse de cuie, având pe cap o coroană de 
spini, fiind batjocorit şi luat în derâdere, El ar fi 
putut chema zece mii de îngeri să distrugă 
lumea şi să Îl elibereze. Dar nu putea să Se 
salveze pe Sine însuşi şi pe noi în acelaşi timp! 
 
 

Iubirea adevărată 
 

Vă întrebaţi uneori dacă există cineva căruia 
îi pasă cu adevărat de dumneavoastră? 
Domnului Isus Îi pasă sigur! El a dovedit 
aceasta cu vreo 2000 de ani în urmă, pe un deal 
în apropiere de Ierusalim! Ce iubire! Ea 
zdrobeşte inimile noastre mândre. 

El ar fi putut chema zece mii de îngeri, dar 
mulţumiri fie aduse Lui Dumnezeu, că nu a 
făcut-o! În schimb, El a murit pentru tine şi 
pentru mine! Cea mai importantă întrebare este: 
Cine este Isus pentru tine? 

Domnul Isus a venit în lumea noastră pentru 
a trăi o viaţă desăvârşită, care să fie pusă în locul 
vieţilor noastre păcătoase. El a murit de moartea 
pe care ar fi trebuit să o suferim noi, pentru ca 
noi să putem trăi veşnic! Biblia spune despre 
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jertfa Lui: “Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al 
durerii şi obişnuit cu suferinţa ... Dar El era 
străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 
fărădelegile noastre, şi prin rănile Lui suntem 
tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi ... Când a 
fost chinuit ... n-a deschis gura deloc, ca un miel pe 
care-l duci la măcelărie. (Isaia 53:3-7) 

Aici se face referire la Domnul Isus ca fiind 
asemenea unui miel. El este numit Mielul în 
multe alte locuri din Biblie. Apocalipsa 13:8 
vorbeşte despre cartea vieţii Mielului care a fost 
înjunghiat de la întemeierea lumii. “Cei douăzeci 
şi patru de batrâni s-au aruncat la pământ înaintea 
Mielului...” [spunând] „Vrednic este Mielul, care a 
fost junghiat …“ (Apocalipsa 5:8, 12). 

Isus este Mielul care ne-a salvat pe toţi de la 
moartea veşnică şi ne-a dăruit în schimb viaţa 
veşnică. “Fiindcă plata păcatului este moartea, dar 
darul fără plată al Lui Dumnezeu este viaţa veşnică 
în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23) 

Atunci când Adam şi Eva au păcătuit şi s-au 
despărţit de Dumnezeu prin păcat, Dumnezeu a 
fost nevoit să-i alunge din grădina care le slujea 
drept cămin şi nu au mai putut mânca din 
roadele pomului vieţii care le asigura viaţa 
veşnică. Prin aceasta vitalitatea lor scăzuse 
treptat până au murit. “Astfel a izgonit EL pe 
Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte 
heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să 
păzească drumul care duce la pomul vieţii.” (Geneza 
3:24). 

Dumnezeu a vorbit lui Adam şi Evei despre 
planul de a-I mântui: “Vrăjmăşie voi pune între 
tine şi femeie, între sămânţa ta [urmaşii satanei] şi 
sămânţa ei [urmaşii Lui Hristos]. Acesta [Isus] îţi va 
zdrobi capul [lui satana], şi tu [satana] îi vei zdrobi 
călcâiul.” (Geneza 3:15). 

 
A ZDROBI. Ce înseamnă cuvântul a zdrobi? 

Cuvântul evreiesc pentru “a zdrobi” 
înseamnă “a strivi”. A strivi sau a zdrobi capul 
cuiva este ceva mult mai grav decât a zdrobi 
călcâiul cuiva. Hristos avea să fie biruitor 
împotriva satanei. Pentru a-i aminti omului de 
planul Lui de răscumpăra, Dumnezeu a mai 
făcut ceva. El a instituit sistemul jertfelor. Prin 
aceasta ei trebuiau să-şi dovedească credinţa în 
Mielul Lui Dumnezeu (Isus), care va muri într-o 
zi pentru a le dărui viaţa veşnică. 

Biblia nu ne spune când a început cu 
exactitate sistemul jertfelor. Adam şi Eva erau 
goi şi Dumnezeu le-a făcut haine din piele. 
Chiar în capitolul următor putem citi că, Cain şi 

Abel aduc jertfe Lui Dumnezeu. “Abel a adus şi el 
o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei 
lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere 
spre Abel şi spre jertfa lui.” (Geneza 4:4) Biblia ne 
mai spune că “Dumnezeu nu a privit cu plăcere 
spre jertfa lui Cain şi Cain s-a mâniat foarte tare.” 
(Geneza 4:5) 

Abel a adus un miel care Îl reprezenta pe 
Mielul Lui Dumnezeu (moartea Lui Isus), dar 
Cain a adus roadele pământului. Jertfa lui Cain 
nu dovedea credinţa în Mielul înjunghiat al Lui 
Dumnezeu. 
 
 

„... şi fără vărsare de sînge, nu este 
iertare” (Evrei 9:22) 
 

După eliberarea copiilor lui izrael din Egipt, 
Dumnezeu i-a învăţat multe pe israeliţi prin 
intermediul ceremoniilor sanctuarului pe care îi 
ceruse lui Moise să-l construiască. Dumnezeu îi 
dăduse instrucţiuni clare lui Moise pentru 
construirea sanctuarului în pustiu. Sanctuarul 
sau cortul întâlnirii, era o copie exactă a 
adevăratului sanctuar din cer. 

Una dintre aceste ceremonii care învăţa 
poporul despre aducerea aminte la mielul 
înjunghiat era Paştele. În cea de a paisprezecea 
zi a lunii întâi, poporul fusese învăţat ca fiecare 
familie să înjunghie un miel şi să ungă uşiorii 
porţii casei cu sângele mielului. Acesta era un 
semn că se aflau sub protecţia sângelui Mielului. 

În prima noapte de Paşti, îngerul nimicitor a 
trecut pe lângă casele însemnate cu sânge şi nu a 
făcut rău nici unei persoane aflate înăuntru. 
Paştele trebuia să le amintească evreilor de 
faptul că numai sângele Mielului poate să îi 
ferească de nimicire. 

Nu animalele sacrificate curăţeau păcătosul 
de păcat. Ci credinţa poporului în sacrificiul Lui 
Dumnezeu era cea care îi putea mântui de păcat. 
“El ... S-a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul 
prin jertfa Sa ...” (Evrei 9:26) “căci este cu neputinţă 
ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele.” 
(Evrei 10:4). Ioan Botezătorul anunţase venirea 
lui Mesia şi, când L-a văzut pe Domnul Isus, şi-a 
îndreptat mâna spre El şi a zis: “... Iată Mielul Lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29) 

Sistemul ceremonial al jertfelor indică în 
decursul anilor spre venirea Mesiei – a Mielului 
Lui Dumnezeu. Sângele vărsat al fiecărui miel, 
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înjunghiat din Vechiul Testament, a reprezentat 
timp de secole, sângele Domnului Isus, vărsat 
pentru noi. 
 
 

Domnul Isus este Mântuitorul lumii 
 

Domnul Isus ne iartă păcatele. Domnul Isus 
ne eliberează de vinovăţie. Domnul Isus ne 
învaţă cum să trăim. Viaţa Domnului Isus este 
un exemplu pentru noi. Domnul Isus dă putere 
vieţilor noastre. Domnul Isus ne transformă din 
interior, ne transformă inima. Domnul Isus ne 
dă o viaţă nouă. 

În anul 1914, Sir Ernest Shackleton încerca să 
traverseze din nou Oceanul Antarctic. În timpul 
călătoriei, vaporul lui, Endurance, a fost prins 
într-un banc de gheaţă. Echipajul a fost purtat în 
derivă zile întregi, până când au reuşit să 
ancoreze pe ţărmul Insulei Elefant. Shackleton 
le-a cerut oamenilor să aşeze tabăra acolo, 
încercând să-şi economisească proviziile şi să 
supravieţuiască iernii care venea. Dar curând, şi-
a dat seama că nu va veni nimeni să îi salveze. 
Nimeni nu bănuia unde se află. Oceanul 
îngheţat şi furtunos al Antarcticii îi despărţea 
întru totul de lumea civilizată. 

Nu exista decât o singura speranţă de 
salvare: cineva trebuia să străbată oceanul 
potrivnic, pentru a chema ajutoare. Shackleton a 
început să pregătească o barcă de şase metri 
pentru călătorie. A ales un echipaj de şase 
voluntari, care trebuia să traverseze opt sute de 
mile (ca. 1500 Km) pe o mare sălbatică, pentru a 
ajunge pe insula îngheţată South Georgia, unde 
se afla o bază norvegiană a vânătorilor de 
balene. 

Părea să fie o acţiune imposibilă, cu o simplă 
barcă, în perioada cea mai furtunoasă a anului. 
Dar Shackleton a plecat cu oamenii săi. Zile în 
şir s-au ghemuit sub o pânză ca acoperiş, 
menţinînd barca pe apele furioase, rugându-se 
ca vijelia să nu le spulbere mica lor 
ambarcaţiune. Au suportat frigul care îngheţa 
oasele, saci de dormit înţepeniţi de îngheţ, apă 
rece-ghiaţă, şiroindu-le pe spate, foame şi sete. 

La 14 zile de la începerea călătoriei, când toţi 
erau aproape morţi de frig şi sete, au zărit 
ţărmul negru al Georgiei! Shackleton reuşise; în 
curând, un vapor se afla deja pe drum pentru a 
salva pe oamenii săi rămaşi izolaţi. 

Când Dumnezeu a privit la soarta noastră şi 
a văzut că suntem izolaţi pe insula noastră, 
înconjuraţi de o mare nesfârşită de păcat, El 
Însuşi S-a aruncat în această mare ostilă. El a 
luat asupra Sa imensitatea ucigătoare şi 
îngheţată a răului omenirii pentru a ne mântui. 

Nu există nimeni altcineva în univers 
asemenea Domnului Isus. Doar El este Acela 
care ne poate salva pe noi. Doar El este Acela 
care poate îndepărta vinovăţia noastră şi poate 
schimba viaţa noastră. Doar El este Acela care 
ne poate oferi darul vieţii veşnice. 

 
Aţi dori să ridicaţi acum mâna dreaptă şi să 

spuneţi: 
“Da, Doamne Isuse, Te accept astăzi ca 

Mântuitor şi Domn al meu personal.  
Da, Doamne, cred că Tu ai murit pentru mine. 
Da, Doamne, Îţi dăruiesc viaţa mea Ţie.” 
 
Doar ridicaţi mâna, în timp ce eu mă voi 

ruga pentru dv. 
 

Amin
 


