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MESAJUL LUI ISUS HRISTOS
PENTRU OAMENI

« Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh si viata »
Ioan 6:63 »

Clément LE COSSEC

VESTEA BUNA A EVANGHELIEI
« S-a împlinit vremea, si
Împaratia lui Dumnezeu este aproape.
Pocaiti-va si credeti în Evanghelie. »
Marcu 1:15
Acest mesaj, Isus îl transmitea din cetate în cetate si din sat în sat. Care era
deci, aceasta Veste Buna ?
Când a început sa propovaduiasca Evanghelia, Isus s-a dus în sinagoga din
Nazaret, unde s-a ridicat în picioare pentru a citi din Scriptura. I s-a dat sa citeasca
din cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a gasit locul unde era scris :
« Duhul Domnului este peste Mine, pentru ca M-a uns sa vestesc saracilor
Evanghelia. » (Luca 4:18)
Dupa lectura, a închis cartea, si a sezut jos, anuntând tuturor celor care Îl
priveau :
« Astazi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptura pe care le-ati auzit. »
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(Luca 4:21)
El se prezenta tuturor ca fiind Unsul, Mesia, Trimisul lui Dumnezeu pentru
salvarea lui Israel si a lumii.
Prorocia s-a împlinit în Persoana SA.
Aceasta este Vestea Buna !
Ea a fost anuntata păstorilor din apropierea Betleemului, în ziua nasterii lui
Isus, de catre un înger :
« Va aduc o veste buna, care va fi o bucurie pentru tot norodul : astazi în
cetatea lui David, vi S-a nascut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. » (Luca
2:10-11)
Încaltat cu sandale, îmbracat cu o haina alba fara cusatura, Isus Hristos
strabatea drumurile si cararile prafuite ale Galileii. El propovaduia si învata norodul,
dar El nu a scris nimic.
« Isus a venit în Galilea si propovaduia Evanghelia lui Dumnezeu. » (Marcu
1:14)
Cuvintele Sale au fost transmise si conservate în mintea apostolilor care L-au
urmat si au învatat la scoala Sa, primind învataturile Sale, timp de trei ani.

ORIGINEA EVANGHELIEI

Necesitatea de a înregistra prin scriere esentialul mesajului lui Hristos, a aparut
40 de ani dupa moartea si învierea Sa.
Aceasta a dat nastere Evangheliei, cuvânt venit din grecescul « euagellon »,
însemnând « vestea buna », (eu = bine, aggelein = cel ce anunta, în vechea greaca
« agg » se pronunta « ang »).
Acesta este mesajul Mântuirii, continut în scrierile numite Evanghelii : a lui
Matei, Marcu, Luca si Ioan.
Cuvântul Evanghelie este folosit de 60 de ori de catre apostolul Pavel în
epistolele sale. El a spus despre Evanghelie :
« Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecaruia care crede. »
(Romani 1:16)
Evanghelia a fost în mod constant copiata si recopiata cu atentie pâna la
difuzarea ei prin tipografiere, la imprimeria Gutenberg, începând cu secolul al 15-lea.
Începând cu secolul al 2-lea, canonul Noului Testament, adica totalitatea
cartilor recunoscute ca autentice, avea autoritate ca o regula de credinta. Ucenicii lui
Hristos, ne-au transmis mesajul Său, nu numai datorita memoriei lor extraordinare si
a mijlocelor de transmitere orala a acestei epoci, ci mai ales datorita inspiratiei
Duhului Sfânt.
Hristos le-a spus :
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« Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatal, în Numele Meu, vă va învata toate
lucrurile si vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. » (Ioan 14:26)

MESAJUL DE VIAŢA
AL LUI ISUS HRISTOS

Isus a propovaduit si a învatat mult norodul. Care este mesajul Său central, în
tot ceea ce a spus ? Care este continutul, sensul ?
Lectura Evangheliei, ne reda imagini ale actiunilor si cuvintelor Sale, dar mai
presus de imagini si cuvinte, este de retinut un adevar, un cuvânt purtator al unui
mesaj pentru a-l descoperi si a-l întelege...
Unii dintre ucenici, nu întelegeau vorbirea Sa, considerând ca aceasta este greu
de înteles, dar Isus stiind aceasta le spunea :
« Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh si viata. » (Ioan 6:63)
Duh si viata …
Iata doua cuvinte care plaseaza mesajul Său mai presus de toate cuvintele
omenesti.
Cuvintele Sale sunt Cuvinte de viata, într-o lume unde exista atâtea cuvinte
murdare, cuvinte jignitoare, cuvinte de moarte.
Da, Isus Hristos comunica o viata noua, prin cuvintele Sale adresate celor
ce au credinta în ele. Ele încurajeaza, hranesc sufletul, îl conduce într-o lume
noua, o lume spirituala, în legatura cu Dumnezeu.
« Nimeni nu vine la Tatal decât prin Mine », spune Isus lui Toma, care voia sa
stie cum sa mearga la Dumnezeu. (Ioan 14:6)
Isus este calea care duce la Dumnezeu, Singurul Mijlocitor între Dumnezeu si
oameni. Nu este nimeni altul !
« Veniti la Mine si prin Mine veti merge la Tatal ! »
Ceea ce vrea El sa spuna, este Vestea Buna. Isus a venit pentru aceasta, pentru
a deschide o cale noua si vie care duce în Cer.
« Prin sângele lui Isus avem o intrare sloboda în Locul Preasfânt, pe calea cea
noua si vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinauntru, adica trupul Său. »
(Evrei 10:19-20)
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SCOPUL VENIRII LUI ISUS HRISTOS
PE PAMÂNTUL OAMENILOR

Principala linie conducatoare a mesajului lui Isus, care strabate întreaga
Evanghelie, si deci, de care nu trebuie nicidecum sa ne departam, se refera la
scopul venirii lui Isus pe pamânt, printre oameni.
De câte ori, nu a amintit El :
- « Că Fiul omului a venit sa caute si sa mântuiasca ce era pierdut. » (Luca
19:10)
- « Caci Fiul omului a venit nu ca sa piarda sufletele oamenilor, ci sa le
mântuiasca. » (Luca 9:56)
- « N-am venit sa chem la pocainta pe cei neprihaniti, ci pe cei pacatosi. »
(Luca 5:32)
Dragostea pentru sufletele oamenilor pierduti, L-a împins pe Hristos sa
raspunda la dorinta Tatalui Său : Să salveze !
Intrând în lumea noastra, Isus a spus lui Dumnezeu, Tatal :
« Tu n-ai voit nici jertfa, nici prinos ; ci Mi-ai pregatit un trup ; n-ai primit
nici arderi de tot, nici jertfe pentru pacat. Atunci am zis : „ Iata-Ma, vin sa fac voia
Ta, Dumnezeule”. » (Evrei 10:5-7)
El a venit, trimis de Dumnezeu, pentru a fi o « jertfa de ispasire pentru pacatele
noastre » 1Ioan 4:10, si Dumnezeu « n-a trimis pe Fiul Său în lume ca sa judece
lumea, ci ca lumea sa fie mântuita prin El. » Ioan 3:17

MESAJUL SAU ESTE UN MESAJ DE DRAGOSTE
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Isus cheama cu bunatate pe toti oamenii pacatosi :
« Veniti la Mine,
toti cei truditi si împovarati,
si Eu va voi da odihna. » Matei 11:28
Invitatia Sa se adreseaza TUTUROR, fara deosebire de rasa sau clasa sociala. El nu
refuza si nici nu impune bunatatea Sa nimanui.
El cheama pe cei saraci, pe cei obositi de viata, pe cei raniti pe drum, pe cei
disperati, pe cei bolnavi, pe cei rai, pe cei saraci, pacatosi, tâlhari, si pe oamenii care
duc o viata imorala ca si pe cei ce sunt oameni buni, toti cei ce au greutati, necazuri,
probleme. El se coboara pâna la ei, merge spre ei ; asculta rugaciunile lor si le
împlineste, manânca cu ei, le acorda iertarea si le comunica o viata noua.
Pe când Isus a mers la Ierusalim, la praznicul Corturilor, El adreseaza multimii,
cu o voce puternica, aceasta invitatie :
« Daca înseteaza cineva, sa vina la Mine si sa bea. Cine crede în Mine, din
inima lui vor curge râuri de apa vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea
despre Duhul pe care aveau sa-L primeasca cei ce vor crede în El. » (Ioan 7:37-39)
Mesajul Său raspunde nevoii interioare de pace, de dreptate, de bucurie
curata, de plinatate spirituala.
« Sa vina LA MINE ! », spune Isus.
Mesajul Său este centrat asupra Persoanei Sale.
El îndreapta atentia celor ce-L ascultau, asupra Persoanei Sale.
« Va voi arata cu cine se aseamana ORICE OM CARE VINE LA MINE, aude
cuvintele Mele si le face. » (Luca 6:47)
A VENI LA EL, nu înseamna a se apropia doar de El pentru o cerere, cum fac
anumite persoane care se roaga doar când sunt la necaz si care o data ascultati uita de
Dumnezeu.
A veni la El, înseamna a-L asculta, a-L urma, a crede si a împlini ceea ce spune
El.
« Cine vine la Mine, nu va flamânzi niciodata. » (Ioan 6:35)
Isus vorbeste de foamea sufletului si El se ofera ca fiind « pâinea vietii. »

LIMBAJUL SĂU NU ESTE MATERIALIST

« Omul nu traieste numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu » (Matei 4:4), spune Isus diavolului, la ispitirea Sa în pustiu.
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El este Cuvântul, Cuvântul viu si cel pronuntat de El este duhovnicesc. Mesajul
lui Isus, care se refera la Persoana Sa, este cu mult mai presus decât orice putea sa-I
învete pe iudei în ceea ce priveste credinta lor. El nu a venit pentru a-i învata
iudaismul. El a venit pentru a-Si da viata, pentru a se sacrifica pentru mântuirea
omenirii. El o spune deschis prin aceste cuvinte :
« Pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care îl voi da pentru viata
lumii. » (Ioan 6:51)
Si Isus Si-a dat trupul pe crucea de la Calvar, pentru orisicine crede. Toti
oamenii pot sa vina la El fara frica, deoarece El a spus :
« Pe cel ce vine la Mine,
Nu-l voi izgoni afara. » Ioan 6:37
Mesajul lui Isus este înainte de toate o invitatie de a veni la El.

DAR, CINE ESTE ISUS HRISTOS ?

În timp ce Isus se gasea cu ucenicii la Cezareea lui Filip, în nordul Galileii,
aproape de Banyas, una dintre sursele Iordanului, la poalele muntelui Hermon, El le-a
pus aceasta întrebare :
« Cine zic oamenii ca sunt Eu, Fiul omului ?
Ei au raspuns :

unii zic ca esti Ioan Botezatorul ;

altii : Ilie ;

altii : Ieremia,

sau unul din proroci.
Dar voi, le-a zis El, cine ziceti ca sunt ?
Simon Petru, drept raspuns, I-a zis :
Tu esti Hristosul (Mesia),
Fiul Dumnezeului cel viu ! » Matei 16:13-16
Aceasta declaratie, Petru a facut-o înca o data, în acelasi timp cu alti apostoli. Când
Isus a venit la ei mergând pe mare, ei s-au închinat înaintea lui Isus si I-au spus :
« Cu adevarat, Tu esti Fiul lui Dumnezeu. » Matei 14:33
Când iudeii au încercat sa-L ucida cu pietre, Isus le-a spus :
« Sunt Fiul lui Dumnezeu. » (Ioan 10:36)
El este Singurul Fiu al lui Dumnezeu si Cel mai renumit dintre evrei. Cuvintele Sale
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au ca fundament traditia vie a iudaismului. Dar mesajul Său patrunde dincolo de
învatatura fariseilor si a învatatorilor legii.
Isus învata poporul iudeu citând adeseori texte din Vechiul Testament si anunta
Vestea Buna a Harului, prezentându-Se El Însusi, uneori, folosind imagini :
Ioan 14:6 « Eu sunt CALEA »
Ioan 10:9 « Eu sunt UŞA »
Ioan 6:35 « Eu sunt PÂINEA VIETII »
Ioan 8:12 « Eu sunt LUMINA LUMII »
Ioan 15:1 « Eu sunt ADEVARATA VIŢA »
Ioan 10:11 « Eu sunt PASTORUL CEL BUN »
Astfel de imagini simple reflecta marele adevar despre Persoana Sa. El spune :
« EU SUNT », si El ramâne, El nu s-a schimbat. Aceasta este scris în Evrei 13:8 :
« Isus Hristos este acelasi
Ieri si azi si în veci ! »
Si Isus ne-o confirma în Apocalipsa 1:17-18
« Eu sunt Cel dintâi si Cel de pe urma, Cel VIU.
Am fost mort, si iata ca SUNT VIU
în vecii vecilor. »
Ce mesaj minunat : EL TRAIESTE si EL este CALEA, singura prin care
ajungem la Dumnezeu.
El este UŞA prin care intram în cer prin credinta.
El este PÂINEA VIETII care da viata vesnica celui ce-L primeste.
El este PÂINEA VIE care se coboara din cer. (Ioan 6:50)
El este LUMINA care lumineaza inima pocaita.
El este VIŢA care transmite o viata noua.
El este PASTORUL CEL BUN care are grija de oile Sale, pe care le-a salvat si care
Îl urmeaza.
Cu toata simplicitatea mesajului Său, nu toti Îl întelegeau. Nu este suficient de a fi
învatat, ci este necesar de a avea inteligenta luminata de Duhul Sfânt. Apostolul
Petru, om neânvatat, a înteles valoarea cuvintelor lui Isus si Îi spune :
« Doamne … la cine sa ne ducem ? Tu ai cuvintele vietii vesnice. Si noi am crezut si
am ajuns la cunostiinta că Tu esti Hristosul (Mesia), Sfântul lui Dumnezeu. » (Ioan
6:68-69)
El este MESIA.
El este SFÂNTUL LUI DUMNEZEU.
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VIATA VESNICA

Isus a facut aceasta remarca evreilor, care cautau sa-L omoare, deoarece El s-a facut
egal cu Dumnezeu (Ioan 5:17) :
« Cercetati Scripturile, pentru că socotiti că în ele aveti VIATA VESNICA, dar tocmai
ele marturisesc despre Mine. Si nu vreti sa veniti la MINE ca sa aveti VIATA. » (Ioan
5:39-40
Isus i-a facut sa înteleaga ca cel care crede în El, primeste înca de aici de pe pamânt
VIATA VESNICA :
« Cine CREDE ÎN MINE, ARE VIATA VESNICA. » (Ioan 6:47)
Ce Veste Buna ! Ce frumos mesaj de har ! A avea deja viata vesnica.
Pentru a ne da aceasta viata, El si-a dat-o pe a Lui. El spune :
« EU SUNT ÎNVIEREA SI VIATA. » (Ioan 11:25)
El este VIATA. El are viata în El Însusi :
« Dupa cum Tatal are VIATA în Sine, tot asa a dat si Fiului sa aiba viata în Sine. »
(Ioan 5:26)
Isus a spus deschis care este motivul pentru care El îsi dă viata :
« Fiul omului n-a venit sa I se slujeasca, ci El sa slujeasca si SA-Si DEA VIATA CA
RASCUMPARARE PENTRU MULTI. » (Matei 20:28)
« Tatal Ma iubeste, pentru ca Îmi dau viata … Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau
Eu de la Mine. » (Ioan 10:18)
Isus stia ca El a venit pentru a oferi trupul Său ca prinos, jertfindu-L pentru stergerea
pacatelor (Evrei 10:5-12) pentru « ca oile SA AIBA VIATA si s-o aiba din belsug. »
(Ioan 10:10)
El spune :
« Am iesit de la Tatal
si am venit în lume ;
acum las lumea
si Ma duc la Tatal. » Ioan 16:28
Isus accentueaza :
« Am venit în lume. » El s-a întrupat. Trupul Său a fost conceput în mod miraculos în
trupul Mariei, mama Sa, prin puterea Duhului Sfânt. (Luca 1:35)
El era constient când s-a apropiat timpul sacrificiului Său :
« Pe când stateau în Galilea, Isus le-a zis apostolilo : „Fiul omului trebuie sa fie dat în
mâinile oamenilor. Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia”. » (Matei 17:22-23 si
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20:17-19)
Apostolul Ioan, care era adeseori în apropierea Domnului, a fost martor al luptei care
se dadea în El :
« Acum sufletul Meu este tulburat. Si ce voi zice ? Tata izbaveste-Ma din ceasul
acesta ? Dar tocmai pentru aceasta am venit pâna la ceasul acesta. » (Ioan 12:27)
« Isus, fiindca stia ca Tatal Îi daduse toate lucrurile în mâini, ca de la Dumnezeu a
venit si la Dumnezeu se duce … . » (Ioan 13:3)
« Eu stiu de unde am venit si unde Ma duc », spune Isus. (Ioan 8:14)
Înainte de a coborî pe pamânt, El era lânga Dumnezeu. El a amintit aceasta în ultima
Sa rugaciune :
« Tata, proslaveste-Ma la Tine Însuti cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi
lumea. » (Ioan 17:5)
« El, macar ca avea chipul lui Dumnezeu, … S-a dezbracat pe Sine Însusi si a luat un
chip de rob facându-Se asemenea oamenilor. La înfatisare a fost gasit ca un om, S-a
smerit si S-a facut ascultator pâna la moarte, si înca moarte de cruce », scrie apostolul
Pavel în Filipeni 2:6-8.
Isus Hristos, Regele regilor si Domnul domnilor, este Cel prin care « toate lucrurile
au fost facute ; si nimic din ce a fost facut n-a fost facut fara El … Si Cuvântul S-a
facut trup si a locuit printre noi, plin de har si de adevar. » (Ioan 1:3-14)
În timpul discutiei Sale cu Nicodim, un învatator al legii, Isus a exprimat mesajul Său
catre oameni în acest text de aur :
« Fiindca atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe Singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El sa nu piara ci sa aiba VIATA VESNICA. » (Ioan
3:16)
Dupa ce a înteles mesajul de mântuire,al sacrificiul Său la Calvar, si dupa ce a crezut,
crestinul trebuie sa fie atent la învataturile lui Isus.
Evangheliile ne fac sa auzim sunetul autentic si personal al vocii lui Isus. Învatatura
Sa era simpla si plina de profunzime. Eu am selectionat si clasat în paginile ce
urmeaza unele din cuvintele lui Isus, pentru a le pune în valoare si a va ajuta sa le
apreciati bogatia si forta, pentru ca prin ele, credinta voastra sa devina mai puternica.

DUHOVNICIA CUVINTELOR SALE

- NASTEREA DIN NOU
În vorbirea lui Isus nu erau cuvinte complicate. Ea era simpla. Totusi, intelectualii,
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fariseii si învatatorii Legii nu întelegeau sensul învataturii Sale.
Unuia dintre ei – numit Nicodim -, care a venit sa-L vada noaptea, Isus îi spune :
« Adevarat, adevarat îti spun ca daca un om nu se naste din nou, nu poate vedea
Împaratia lui Dumnezeu. » (Ioan 3:3)
Nicodim nu a mai auzit niciodata pe cineva sa vorbeasca astfel … el nu a înteles
sensul spiritual al cuvintelor lui Isus si I-a mai pus aceasta întrebare :
« Cum se poate naste un om batrân ? Poate el sa intre a doua oara în pântecele maicii
sale si sa se nasca ? » (Ioan 3:4)
Urmând conversatia, Isus îi spune :
« Daca nu se naste cineva din apa si din Duh, nu poate sa intre în Împaratia lui
Dumnezeu. » (Ioan 3:5)
Si când Nicodim L-a întrebat :
« Cum se poate face asa ceva ? »
Isus i-a raspuns :
« Tu esti învatatorul lui Israel si nu pricepi aceste lucruri ? » (Ioan 3:10)
Cuvintele lui Isus necesita o întelegere spirituala (duhovniceasca). Isus vorbea despre
o nastere a sufletului, într-o lume noua, a unei vieti noi în strânsa legatura cu
Dumnezeu prin credinta în sacrificiul Său pe cruce, cum îi explica apoi lui Nicodim,
amintindu-i ce a facut Moise în pustiu :
« Dupa cum a înaltat Moise sarpele în pustiu, tot asa trebuie sa fie înaltat si Fiul
omului (pe cruce), pentru ca oricine crede în El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica. »
(Ioan 3:14-15)

- APA VIE
Alta data, Isus asezat lânga fântâna lui Iacov, discuta cu o femeie simpla. Aceasta
femeie, samariteanca, a venit sa scoata apa pe la vremea prânzului. Isus i-a spus :
« Daca ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu si Cine este Cel ce-ti zice : „Da-Mi sa
beau!” tu singura ai fi cerut sa bei, si El ti-ar fi dat apa vie. » (Ioan 4:10)
Foarte mirata si neântelegând ce dorea Isus sa o învete, ea Îi spune :
« Doamne, … n-ai cu ce sa scoti apa, si fântâna este adânca ; de unde ai putea sa ai,
dar, aceasta apa vie ? » (Ioan 4:10-11)
Isus vorbea despre apa spirituala pentru suflet, de iertarea Sa, de bunatatea Sa, de
viata duhovniceasca, de pacea interioara, de bucuria profunda pe care o da celor ce
cred în El.
Vorbirea lui Isus era straina pentru ea. Totusi, în cursul discutiei, Isus îi vorbeste
despre viata ei personala si felul în care trebuie adorat Dumnezeu. Atunci, ea a
descoperit ca Isus era Mesia Cel asteptat, Trimisul lui Dumnezeu. Vorbind cu Isus,
sufletul său s-a desteptat si ea a crezut.
- TRUPUL SI SÂNGELE
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Este indispensabil de a face deosebirea între litera cuvântului si duhul cuvântului.
Dupa ce a savârsit minunea cu înmultirea pâinilor, Isus a învatat mult timp norodul,
explicându-i ca El este « Pâinea vie », precizând :
« Pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viata lumii. »
(Ioan 6:51)
Isus vorbea despre sacrificiul Său, pe cruce, când a adaugat :
« Cine Ma manânca pe Mine va trai si el prin Mine. » (Ioan 6:57)
Multi din ucenicii Lui, au zis :
« Vorbirea aceasta este prea de tot : cine poate s-o sufere ? » (Ioan 6:60)
« A mânca » pe Isus, sau « a mânca trupul Său » si « a bea sângele Său », sunt cuvinte
care nu pot fi interpretate în sens literar. Din aceasta cauza Isus spune :
« Duhul este acela care da viata, carnea nu foloseste la nimic. » (Ioan 6:63)

- MOARTEA SI VIATA

Marta a iesit înaintea lui Isus ca sa-I spuna :
« Doamne, daca a-I fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu (Lazar) » Ioan 11:21, si
pentru a o consola Isus i-a facut aceasta surprinzatoare declaratie :
« Cine crede în Mine, chiar daca ar fi murit, va trai. » (Ioan 11:25)
Lazar, fratele Martei, credea în Isus si totusi moartea nu l-a ocolit !
Cu alta ocazie, Isus a spus :
« Daca pazeste cineva Cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea. » (Ioan 8:51)
Isus nu vorbea despre moartea trupului. El a precizat aceasta cu alta ocazie, spunând
fariseilor si evreilor :
« Daca nu credeti ca Eu sunt, veti muri în pacatele voastre. » (Ioan 8:24)
A muri în pacatele sale, înseamna a cunoaste moartea sufletului, caci :
« Sufletul care pacatuieste, acela va muri. » (Ezechiel 18:4)
Apostolul Pavel scrie în epistola catre Efeseni 2:1 :
« Voi erati morti în greselile si pacatele voastre. »
Isus este acela care da viata vesnica sufletului.
El spune :
« Cine asculta cuvintele Mele si crede în Cel ce M-a trimis are viata vesnica si nu
vine la judecata, ci a trecut din moarte la viata. (Ioan 5:24)
Astfel, întelegerea duhovniciei Cuvântului Său este indispensabila pentru a cunoaste
valoarea învataturii Sale.
« Cine crede în Mine, chiar daca ar muri, va trai. » (Ioan 11:25)
A trai cu Isus dupa moartea trupului, aceasta este speranta sigura pe care ne-o da El.
Apostolii nu întelegeau totdeauna vorbirea lui Isus si câteodata El le-a explicat
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întelesul si « le-a deschis mintea ca sa înteleaga Scripturile. » (Luca 24:45)

- UNITATEA LUI ISUS CU DUMNEZEU

« Eu sunt în Tatal si Tatal este în Mine. » (Ioan 14:10-11)
Modificând textul prin suprimarea unui cuvânt, putem sa facem ca Isus sa
spuna, ceea ce de fapt nu a spus. De exemplu, daca suprimam cuvântul « în »,
obtinem aceasta propozitie : « Eu sunt Tatăl. » Isus nu a spus aceasta. El nu este Tatăl,
ci El este în legatura cu Tatal. (Ioan 17:21-22)
Deci, citind învataturile lui Hristos, este important sa tinem seama totodata la
cuvânt (slova) si la Duh, amintindu-ne ca :
« Slova omoara, dar Duhul da viata. » (2Corinteni 3:6)

PUTEREA CUVINTELOR LUI ISUS

Isus Hristos vorbea cu o autoritate suverana. El era Pastor itinerant si Stapân
învatator. Cuvântul Său este putere si viata.
« Ei erau uimiti de învatatura Lui, pentru ca vorbea cu putere. » (Luca 4:32)
« El îi învata ca unul care avea putere, nu cum îi învatau carturarii lor. » (Matei
7:29)
Multimea Îl asculta impresionata de puterea si convingerea cu care era
impregnata învatatura Sa. Chiar si cei care au fost trimisi de catre preotii religiosi
pentru a-L prinde cu vorba, în cuvintele Sale, au fost surprinsi. În raportul lor elogios
la persoana lui Isus, ei au spus :
« Niciodata n-a vorbit vreun om ca Omul acesta. » (Ioan 7:46)
Isus era diferit fata de toti pastorii si învatatorii acelei epoci. Puterea Cuvântului Său
se reflecta în fapte, dintre care, iata câteva :
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FURTUNA

Când s-a stârnit o mare furtuna de vânt pe lacul din Galileea, punând în pericol
corabia, Isus era cu ucenicii :
« El s-a sculat, a certat vântul si a zis mării : „Taci ! Fara gura !” Vântul a stat
si s-a facut o liniste mare. » (Marcu 4:39)
Nimic surprinzator « pentru ca prin El au fost facute toate lucrurile care sunt în
ceruri si pe pamânt », a scris apostolul Pavel în epistola catre coloseni 1:16
« El este mai înainte de toate lucrurile si toate se tin prin El. » (Coloseni 1:17)
Aceasta ne face sa ne gândim la creatie, când Dumnezeu spune :
« Sa fie lumina ! Si a fost lumina. » (Geneza 1:3)


MOARTEA

Lazar era în mormânt de patru zile. Trupul său începuse sa putrezeasca. Cu
toate acestea, Isus porunceste sa dea piatra, care era la intrarea pesterii, la o parte.
Apoi El s-a rugat si a strigat cu glas tare :
« Lazare, vino afara ! Si mortul a iesit … » (Ioan 11:43-44)
Glasul Său a strabatut dincolo de mormânt, în lumea invizibila a duhurilor.
Moartea L-a auzit !
Ce mister si ce putere !


DIAVOLUL

În lumea spirituala exista persoane invizibile, numite diavoli si care intra în
corpul omenesc. Evanghelia ne spune ca Isus scotea diavolii.
« Seara au adus la Isus pe multi îndraciti. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei
duhurile necurate. » (Matei 8:16)
Pe când Isus se gasea în sinagoga din Capernaum, era acolo un om care avea
un duh de drac necurat … Isus l-a certat, spunându-i :
« Taci si iesi afara din omul acesta ! Si dracul … a iesit afara din el. » (Luca
4:35)
Diavolii Îi sunt supusi si-L asculta când le vorbeste si le cere sa plece. Ce
putere !
Nimic surprinzator, când Isus a spus :
« Toata puterea Mi-a fost data în cer si pe pamânt. » (Matei 28:18)
ISUS SPUNE :


Paraliticului :
« „Scoala-te, ridica-ti patul si dute acasa.”Si îndata, slabanogul s-a sculat. »
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(Marcu 2:11-12)


Leprosului :
« Da, voiesc, fii curatat ! Îndata l-a lasat lepra si s-a curatat. » (Marcu:1:41-42)



Surdo-mutului :

« „Efata,” adica „Deschide-te!”
Îndata i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba si a vorbit foarte deslusit. »
(Marcu 7:34-35)
Cuvintele Sale aveau deasemenea puterea de a ierta pacatele :
« Omule, pacatele îti sunt iertate ! », a spus Isus la diferite persoane. (Luca
5:20-24 ; 7:48)
Pe cruce, pe când era în agonie, Isus adreseaza lui Dumnezeu aceasta rugaciune
în favoarea călăilor Săi :
« Tata, iarta-i caci nu stiu ce fac ! » (Luca 23:34)
Cuvintele Sale sunt pline de dragoste.
Ce binecuvântare de a avea un atât de bun si puternic Salvator !

PILDELE LUI ISUS

« El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde. » (Matei 13:3)
Pildele Sale erau fapte sau imagini foarte simple în care adevarul era, totodata, ascuns
si descoperit.
Isus a captivat multimea prin pilde, cum ar fi pilda fiului risipitor, sau a
bogatului caruia i-a rodit tarina, sau pilda celor poftiti la cina, sau pilda oii ratacite,
etc. El folosea ilustratii familiare poporului evreu si inspirate din natura si din
obiceiurile tarii.
În pildele Sale, Isus a mentionat :
- pamântul, samânta, spinii, pasarile, câmpul, neghina,grâul,secerisul,grânarul,
florile, crinii de câmp, pasarelele, caii, lampa, sarea, lumina, vântul, viţa, vinul, nunta,
sarpele, vipera, caprele, oile, paiul, bârna, acul, camila, ţânţarul, etc.
Apoi, El explica ucenicilor acele pilde pe care acestia nu le întelegeau.
« Ascultati, dar, ce înseamna pilda semanatorului. » (Matei 13:18)
Câteodata, ucenicii se apropiau de Isus pentru a-L întreba semnificatia pildei :
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« Tâlcuieste-ne pilda cu neghina din tarina ... » (Matei 13:36)
Si Isus le descoperea adevarurile ascunse din pildele Sale. Uneori, neântelegând
vorbirea lui Isus, ucenicii întrebau :
« Ce înseamna cuvintele acestea ? » (Ioan 16:17)
Cu rabdare, Isus îi învata si îi mustra :
« Nu întelegeti pilda aceasta ? Cum veti întelege atunci toate celelalte pilde ? »
(Marcu 4:13)
Putin câte putin, taina Împaratiei lui Dumnezeu se lumina în ei.
Duhul Sfânt sa ne ajute deasemenea sa descoperim în fiecare zi comorile
spirituale, ascunse în frumoasele pilde si cuvinte ale lui Isus Hristos.

CUVINTELE LUI ISUS HRISTOS
DE ÎNCURAJARE,
DE ÎNTARIRE,
DE CONSOLARE

Credinta vine din Cuvântul lui Dumnezeu si se sprijina pe El. Prin Cuvânt, noi
primim forta de a ramâne neclintiti, într-o lume unde necazurile apar pe neasteptate si
câteodata sunt foarte dificile.
Prin Cuvânt avem în noi o liniste interioara în asteptarea interventiei divine
pentru rezolvarea problemelor noastre, ori cât de grele ar fi.
« În lume veti avea necazuri ; dar ÎNDRAZNITI, Eu am biruit lumea », spune
Isus. (Ioan 16:33)
El a învins, si ne-a facut « mai mult decât biruitori », spune apostolul Pavel în
Romani 8:37.
Îngrijorarile, necazurile, sunt astazi problemele multor oameni... Cuvintele lui
Isus sunt reconfortante :
« Nu va îngrijiti de viata voastra... Tatal vostru cel ceresc stie ca aveti
trebuinta de ele. » (Matei 6:25-32)
El ne îndeamna sa ne punem credinta în Dumnezeu care se îngrijeste « de
pasarile cerului » si care « îmbracă iarba de pe câmp » , si ne învată că, credinta
învinge teama. Ceea ce a spus apostolilor întristati, ne-o spune la toti :
« Sa nu vi se tulbure inima. Aveti credinta în Dumnezeu si aveti credinta în
Mine. » (Ioan 14:1)
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« Va las pacea, va dau pacea Mea … Sa nu vi se tulbure inima. » (Ioan
14:27)
Când apare îndoiala în inimile noastre si când moralul este foarte scazut, este
bine sa ne reamintim de ceea ce a spus Isus apostolilor ; cuvinte pe care putem sa ni
le atribuim :
« Bucurati-va ca numele voastre sunt scrise în ceruri. » (Luca 10:20)
« Eu sunt cu voi în toate zilele. » (Matei 28:20)
Ce binecuvântare de a sti ca nu mai suntem singuri ! Hristos este cu noi în tot timpul.
El ne-a dat « dreptul sa fim copii ai lui Dumnezeu » (Ioan 1:12) si noi suntem, afirma
apostolul Ioan. (1Ioan 3:10)
Aceasta asigurare ne permite sa trecem deasupra norilor întunecati.

PROMISIUNILE SALE

Isus, nu a folosit niciodata cuvântul « poate ». Când El promite, este totdeauna
sigur, fara îndoiala.
« Si orice veti cere în Numele Meu, VOI FACE », spune Isus. (Ioan 14:13)
El nu spune, poate ca voi face. El promite în mod sigur împlinirea.
Deci credinta noastra poate sa se bizuie pe promisiunea Lui. Iata câteva
exemple de promisiuni ale lui Isus, privind :
Protectia :
« Oile Mele asculta glasul Meu ; Eu le dau viata vesnica, în veac nu vor pieri si
nimeni nu le va smulge din mâna Mea. » (Ioan 10:27-28)
Rugaciunea :
« Daca doi dintre voi se învoiesc pe pamânt sa ceara un lucru oarecare, le va fi
dat de Tatal Meu care este în ceruri. » (Matei 18:19)
Semnele :
« Iata semnele care vor însoti pe cei ce le vor crede : în Numele Meu … vor
vorbi în limbi noi ; … vor pune mâinile peste bolnavi si bolnavii se vor însanatosi. »
(Marcu 16:17-18)
Viata vesnica :
« Cine crede în Mine are viata vesnica. » (Ioan 6:47)
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Slava lui Dumnezeu :
« Daca vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. » (Ioan 11:40)
Duhul Sfânt :
« Si Eu voi ruga pe Tatal, si El va va da un alt Mângâietor, care sa ramâna cu
voi în veac; si anume Duhul adevarului.» (Ioan 14:16-17)
Prezenta Sa :
« Acolo unde sunt doi sau trei adunati în Numele Meu, sunt si Eu în mijlocul
lor. » (Matei 18:20)
Reântoarcerea Sa :
« Ma voi întoarce si va voi lua cu Mine. » (Ioan 14:3)

ÎNDEMNURILE SALE

Isus Hristos nu a indicat doar conditiile care trebuiesc împlinite pentru a deveni
ucenicul Său, ci deasemenea regulile care trebuiesc împlinite pentru a-I semana si a-L
urma.
« IUBITI PE VRAJMASII VOSTRI , spune El. Faceti bine celor ce va urasc. »
(Luca 6:27)
El a propovaduit dragostea fara conditii, chiar si pentru dusmani. Nu este o
dragoste sentimentala, care consista în a iubi doar « pe cei ce va iubesc » si a
« îmbratisa cu dragoste numai pe fratii vostri ... » (Matei 5:46-47)
Isus ne invita chiar, sa facem bine « celor ce ne urasc ». Trebuie sa
recunoastem ca nu este usor sa iubim pe cei ce nu ne iubesc. Este greu, chiar
imposibil de a se ridica prin propriile puteri la nivelul acestor exigente. În schimb,
aceasta este posibil cu Isus. El ne propune ajutorul Său, cu conditia de a ramâne lânga
El, alipit de El, ca mladita de viţa :
« Eu sunt Viţa, voi sunteti mladitele. Cine ramâne în Mine si în cine ramân Eu
aduce mult rod ; caci DESPARTITI DE MINE NU PUTETI FACE NIMIC. » (Ioan
15:5)
Cu puterea Sa, este posibila punerea în aplicare a poruncii Sale :
« Va dau o porunca noua : sa va iubiti unii pe altii ; CUM V-AM IUBIT EU,
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ASA SA VA IUBITI SI VOI UNII PE ALTII. Prin aceasta vor cunoaste toti ca
sunteti ucenicii Mei, daca veti avea dragoste unii pentru altii. » (Ioan 13:34-35)
Mesajul lui Isus de mântuire, se prelungeste în aceasta noua viata, cladita
pe dragostea Sa.
Isus a insistat pe aceasta regula de aur :
« Tot ce voiti sa va faca voua oamenii, faceti-le si voi la fel ; caci în aceasta
este cuprinsa Legea si Prorocii. » (Matei 7:12)
El a facut din aceasta o porunca :
« Aceasta este PORUNCA MEA : sa va iubiti unii pe altii, cum v-am iubit
Eu. » (Ioan 5:12 si 17)
În predica Sa, Isus a aratat dragostea lui Dumnezeu care face sa cada barierele
între pacatosi si drepti, care face ca demnitatea umana sa fie nula si zadarnica, care
face ca ultimii sa fie primii, care transforma toate valorile morale traditionale.
« Hristos, deasemenea, a suferit o data pentru pacate, El, Cel neprihanit, pentru
cei nelegiuiti. » (1Petru 3:18)
Mesajul Său este ca dreptatea lui Dumnezeu este diferita fata de judecata
oamenilor. El Cel drept a murit ca un raufacator pentru a salva pe cei vinovati.
Mântuirea este ACORDATA PRIN HAR pacatosilor care se caiesc si îsi pun credinta
în Isus Hristos.
« Dar acum s-a aratat o neprihanire pe care o da Dumnezeu fara lege – despre
ea marturisesc Legea si Prorocii », spune apostolul Pavel în Romani 3:21.
Isus a fost credincios Legii (Galateni 4:4). El nu s-a opus niciodata la
practicarea ei. Dar, El a facut o remarca evreilor :
« Nimeni din voi nu tine Legea. » (Ioan 7:19)
El reaminteste ca toata Legea este cuprinsa în doua porunci :
1. « Sa iubesti pe Domnul, Dumnezeul tau, cu toata inima ta … »
2. « Sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine însuti. » (Matei 22:37-39)
Textul ebraic s-ar putea traduce astfel : « cum esti tu însuti » sau « caci tu esti
un om ca si el. »
Aceasta Lege a dragostei, Isus nu a desfintat-o, ci a împlinit-o. (Matei 5:17)
El este singurul neprihanit, care a pus perfect aceasta Lege în practica. El a împlinit
deasemenea ceea ce spune în Lege în legatura cu revenirea Sa. Într-o zi, a adunat
lânga El pe cei doisprezece apostoli si le-a spus :
« Iata ca ne suim la Ierusalim, si TOT CE A FOST SCRIS prin proroci despre
Fiul omului, SE VA ÎMPLINI. » (Luca 18:31)
El a spus la fel ucenicilor care erau în drum spre Emaus, carora le-a explicat
începând « de la Moise si de la toti prorocii si le-a tâlcuit, în toate Scripturile ce era
cu privire la El. » (Luca 24:27)
În timpul cuvântarii de pe munte, Isus spune :
« Nu va trece o iota sau o frântura de slova din Lege, înainte CA SA SE FI
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ÎNTÂMPLAT toate lucrurile. » (Matei 5:18)
Murind pe cruce Isus a zis « S-A ISPRAVIT » (Ioan 19:30).
În cadrul subiectului despre dragoste, iata câteva din îndemnurile Sale :
« Nu cârtiti între voi. » (Ioan6:43)
« Iertati. » (Marcu 11:25)
« Fiti, dar, milostivi,cum si Tatal vostru este milostiv. » (Luca 6:36)
Printre celelalte îndemnuri, Scriptura mentioneaza aceste cuvinte :
« Daca voieste cineva sa vina dupa Mine,
Sa se lepede de sine,
Sa-si ia crucea
Si sa Ma urmeze. » (Matei 16:24)
A-L urma, este posibil doar cu conditia sa lasam în grija Lui de a conduce viata
noastra dupa voia Sa.
« Duceti-va în toata lumea si propovaduiti Evanghelia la orice faptura. »
(Marcu 16:15)
Transmiterea mesajului Său la toti oamenii este deasemenea o porunca care ne
este adresata fiecaruia dintre noi.
« Sa faceti lucrul acesta spre pomenirea Mea. » (1Corinteni 11:25)
Sa nu luam Cina Domnului ar fi ca o neascultare si deasemenea de a nu cinsti
Cuvântul lui Dumnezeu.

SFATURILE SALE

Isus a trasat ucenicilor Săi o linie de conduita. Din dragoste pentru ei, Isus le-a
dat sfaturi pentru a fi placuti lui Dumnezeu, a-L glorifica si pentru a ramâne statornici
în credinta.
În Cuvântarea Sa de pe munte, Isus nu s-a referit la ceilalti, nici la învatatorii
Legii, nici la esenieni care traiau în Qumran, în apropierea Marii Moarte, nici oricarui
alt filozof evreu. Limbajul Său este diferit de cel traditional, al batrânilor.
Dupa ce a enuntat fericirile, Isus a dat diferite sfaturi ucenicilor în legatura cu :
19

Marturisirea :
« Tot asa sa lumineze si lumina voastra înaintea oamenilor. » (Matei 5:16)
Iertarea :
« Du-te întâi de împaca-te cu fratele tau ; apoi vino de adu-ti darul. » (Matei
5:24)
Milostenia :
« Tu când faci milostenie sa nu stie stânga ta ce face dreapta. » (Matei 6:3)
Rugaciunea :
« Când va rugati, sa nu bolborositi aceleasi vorbe, … caci Tatal vostru stie de
ce aveti trebuinta, mai înainte ca sa-I cereti voi. » (Matei 6:7-8)
Postul :
« Când postesti, unge-ti capul si spala-ti faţa … si Tatal tau, care vede în
ascuns, îti va rasplati. » (Matei 6:17-18)
Bogatiile :
« Nu va strângeti comori pe pamânt, ci strângeti-va comori în cer. » (Matei
6:19-20)
Judecata :
« Nu, judecati, ca sa nu fiti judecati. » (Matei 7:1)
Unul dintre sfaturile lui Isus priveste în mod particular vegherea si rugaciunea :
« VEGHEATI SI RUGATI-VA, ca sa nu cadeti în ispita ; duhul, în adevar, este
plin de râvna, dar carnea este neputincioasa. » (Matei 26:41)
« VEGHEATI, DAR, ÎN TOT TIMPUL SI RUGATI-VA, ca sa aveti putere sa
scapati de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, si sa stati în picioare înaintea
Fiului omului. » (Luca 21:36)
În ceea ce priveste revenirea Sa, Isus a dat acest avertisment :
« FITI GATA, caci Fiul omului va veni în ceasul în care nu va gânditi. » (Luca
12:40)
Isus spune înca :
« LUATI SEAMA LA VOI ÎNSIVA, ca nu cumva … ziua aceea sa vina fara
veste asupra voastra. » (Luca 21:34)
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CUVINTELE DE SPERANTA
ALE LUI ISUS

Înainte de moartea Sa pe cruce, Isus a cinat pentru ultima data cu ucenicii Sai,
într-o camera de sus, la Ierusalim, pe muntele Sion. Era noaptea. Iuda, vânzatorul a
iesit afara. Cei unsprezece erau întristati caci Isus i-a anuntat ca El va muri.
Pentru a-i consola si a-i încuraja, El le-a facut promisiuni în legatura cu
reântoarcerea Sa. El le- spus :
« MA VOI ÎNTOARCE, si va voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, sa fiti si
voi. » (Ioan 14:3)
Nu era pentru prima data când Isus a vorbit despre întoarcerea Sa. Într-o zi, era
asezat pe Muntele Maslinilor si ucenicii I-au pus aceasta întrebare :
« Când se vor întâmpla aceste lucruri ? (Matei 24:3)
Dupa ce le-a enumerat semnele care vor avea loc înainte de revenirea Sa, Isus
spune :
« Cum iese fulgerul de la rasarit si se vede pâna la apus, asa va fi si venirea
Fiului omului. » (Matei 24:27)
« Vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere si cu o mare
slava. » (Matei 24:30)
Când a ajuns în Cer si a fost asezat la dreapta lui Dumnezeu, Isus a descoperit
apostolului Ioan desfasurarea evenimentelor de la sfârsitul timpurilor, terminând prin
aceste cuvinte :
« DA, EU VIN CURÂND »
Apocalipsa 22:20
În asteptarea întoarcerii Sale, care este aproape, sa continuam sa citim si sa
recitim mesajul si sfaturile lui Isus, amintindu-ne ca El a spus :
« Daca Ma iubeste cineva,
V-A PAZI CUVÂNTUL MEU,
Si Tatal Meu îl va iubi.
Noi vom veni la el
Si vom locui împreuna cu El. »
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Ioan 14:23
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