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MARETIA
LUI ISUS HRISTOS

Dimensiunea umana a lui Isus Hristos nu a fost decât trecatoare. Aceasta nu
trebuie sa ne faca sa uitam dimensiunea Sa divina.
Isus S-a coborât pe pamânt si El S-a reântors în cer de unde a venit pentru a se
întrupa aici pe pamânt într-un corp asemanator cu al nostru. El a fost adeseori rau
înteles, neînteles sau nebagat în seama.
Pentru a-L cunoaste mai bine este indispensabil sa studiem Biblia, Cuvântul lui
Dumnezeu.
Aceasta carticica biblica vă va ajuta sa întelegeti ca prin ISUS si ÎNGERI a fost
pusa în evidenta legatura între pamânt si cer si ca Isus Hristos este cu adevarat FIUL
LUI DUMNEZEU, STAPÂNUL UNIVERSULUI.
Daca Isus a fost facut "pentru putina vreme mai prejos decât îngerii", El a
facut-o din dragoste pentru noi, pentru a lua locul nostru de învinuiti si pentru a ispasi
toate pacatele noastre oferindu-Si trupul în sacrificiu pe Crucea din Golgota.
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MARETIA
LUI
ISUS HRISTOS
DE UNDE VINE ISUS HRISTOS ?

- "Vei învata pentru duminica viitoare primele 14 versete din capitolul 1 al
Evangheliei dupa Ioan !"
Aceasta era lectia mea, pe care învatatoarea de la scoala duminicala,
domnisoara Biolley, în vârsta de 80 de ani mi-a spus sa o învat pe de rost. În anul
1935 am frecventat scoala duminicala a Bisericii evanghelice din Le Havre, de pe
strada Franklin.
Primul verset începe astfel:
"La început era Cuvântul." Nu am înteles, ce era "Cuvântul", dar dupa ce am
citit versetul al 14-lea, voalul s-a ridicat. Cuvântul "facut trup" este desemnat ca fiind
"SINGURUL NASCUT DIN TATAL".
Acest Fiu, a primit pe pamânt numele de Isus Hristos (Ioan 1:17), nume care în
ebraica "Ieşua Ha'Maşia" înseamna "Mesia Salvatorul".
La facerea lumii, Isus era deci prezent, caci, El este Cuvântul.
"La început era Cuvântul, si Cuvântul era cu Dumnezeu, si Cuvântul era
Dumnezeu." (Ioan 1:1)
Ioan 1:1-18
La început era Cuvântul, si Cuvântul era cu Dumnezeu, si Cuvântul era
Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost facute prin El;
si nimic din ce a fost facut, n-a fost facut fara El. În El era viata, si viata era
lumina oamenilor. Lumina lumineaza în întuneric, si întunericul n-a biruit-o. A
venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca sa
marturiseasca despre Lumina, pentru ca toti sa creada prin el. Nu era el Lumina,
ci el a venit ca sa marturiseasca despre Lumina. Lumina aceasta era adevarata
Lumina, care lumineaza pe orice om, venind în lume. El era în lume, si lumea a
fost facuta prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Sai, si ai Sai nu L-au
primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adica celor ce cred în Numele Lui, le-a dat
dreptul sa se faca copii ai lui Dumnezeu; nascuti nu din sânge nici din voia firii lor,
nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Si Cuvântul S-a facut trup si a locuit
printre noi, plin de har si de adevar. Si noi am privit slava Lui, o slava întocmai ca
slava Singurului nascut din Tatal. - Ioan a marturisit despre El, când a strigat: "El
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este Acela despre care ziceam eu: "Cel ce vine dupa mine este înaintea mea, pentru
ca era înainte de mine. - Si noi toti am primit din plinatatea Lui si har dupa har;
caci Legea a fost data prin Moise, dar harul si adevarul au venit prin Isus Hristos.
Nimeni n-a vazut vreodata pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul
Tatalui, Acela L-a facut cunoscut."
Aceasta introducere a Evangheliei lui Ioan, pe care am învatat-o pe de rost la
începutul convertirii mele, la vârsta de 14 ani, m-a impresionat mult. Am înteles ca
Isus Hristos nu era doar pruncul din Betleem sau omul din Galileea.
Maretia lui Hristos depaseste imaginatia noastra. Biblia ne descopera
imensitatea maretiei Sale.
Despre originea noastra, noi spunem : "Eu sunt nascut la Paris, Nantes, Lyon ",
dar Isus a afirmat : "M-AM COBORÂT DIN CER". (Ioan 6:38)
El a mai spus : "Cel ce vine din cer este MAI PRESUS DE TOTI" (Ioan 3:31),
descoperindu-ne originea si suveranitatea Sa divina.
Într-o zi, mai multi din ucenicii Săi, murmurau caci ei nu întelegeau întelesul
cuvintelor Sale si Isus le-a raspuns :
"Dar daca ati vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte ? ... " (Ioan
6:62)
Înainte, Isus era "CU DUMNEZEU" (Ioan 1:1), "ÎN SÂNUL TATALUI"
(Ioan 1:18), cu "CHIPUL LUI DUMNEZEU". (Filipeni 2:6)
Când a trait pe pamânt, Isus zicea "ca Dumnezeu este Tatal Său si Se facea
astfel deopotriva cu Dumnezeu." (Ioan 5:18)
Nu este de mirare ca El a pronuntat aceste cuvinte : "TOT ce face Tatal face si
Fiul ÎNTOCMAI." (Ioan 5:19)
"Caci, dupa cum Tatal are viata în Sine, tot asa a dat si Fiului sa AIBA VIATA
în Sine." (Ioan 5:26)
Noi spunem : "Eu sunt din Alsacia, din Provence, din Bretania ...". El, Isus
spunea : "EU SUNT DE SUS". (Ioan 8:23)
Si astazi, El este asezat "la dreapta Maririi în LOCURILE PREAÎNALTE".
(Evrei 1:3) Isus a învatat pe apostolii Săi sa spuna :
"Tatal nostru care esti în ceruri!" (Matei 6:9)
Ce sunt aceste locuri preaînalte ? Unde Îsi are Dumnezeu tronul ?
Aceasta pare greu de definit, când cunoastem întinderea universului ... .
Datorita telescoapelor uriase, a satelitilor, a sondelor spatiale dotate cu aparate
electronice, oamenii spera sa se întoarca în timp, pâna la nasterea universului. În
teoria "bing-bang -ului initial (explozia care a precedat aparitiei "cerurilor si a
pamântului"), cuvântul "creatie" este folosit astazi universal. Dovada creatiei este
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necesara din ce în ce mai mult, în masura în care progreseaza cercetarile savantilor,
mai ales în domeniul astronomiei- radio.
Biblia spune : "La început, Dumnezeu a facut cerurile si pamântul." (Geneza
1:1) Ea nu ne spune când a fost începutul. Problemele apar atunci când se încearca sa
se fixeze o data, dupa o teorie sau alta.
În faţa spatiului infinit si a vesniciei, omul este prea mic si încearca în zadar sa
explice inexplicabilul lumii de dincolo, cu inteligenta si vocabularul său limitat.
Distanta la care se gasesc "locurile preaînalte" ne depaseste. Personal, eu ma
înclin în fata lui Hristos, Cel Mare si Glorios, si cred pur si simplu tot ceea ce spune
Biblia în legatura cu El.
Înainte de a-Si da viata pe Calvar, Isus a spus apostolilor Sai :
"Am IESIT DE LA TATAL,
si am VENIT ÎN LUME;
Acum LAS LUMEA
si MA DUC LA TATAL." (Ioan 16:28)
El a venit pe planeta noastra "PAMÂNT". Trecerea Sa a fost de scurta durata.
Zilele întruparii Sale, adica 33 de ani, au permis oamenilor sa descopere în El pe
Trimisul lui Dumnezeu pentru mântuirea lor.
Adeseori, Isus a spus ca El a fost "TRIMIS" :
"Tatal M-a trimis " (Ioan 5:36)
"Tatal care M-a trimis a marturisit El Însusi despre Mine". (Ioan 5:37)
"Nu sunt singur, ci Tatal care M-a trimis, este cu Mine". (Ioan 8:16)
"Eu, pe care Tatal M-a sfintit si M-a trimis în lume". (Ioan 10:36)
"Dupa cum Tatal, care este viu, M-a trimis ". (Ioan 6:57)
"Ma duc la Cel ce M-a trimis ...". (Ioan 7:33), etc.
Venind aici pe pamânt, Isus a spus Tatalui Său :
"Iata-Ma vin sa fac voia Ta, Dumnezeule !" (Evrei 10:7)
De aceea, "Cuvântul S-a facut trup si a locuit printre noi, plin de har si de
adevar". (Ioan 1:14) Din dragoste pentru omul pe care L-a creat, Dumnezeu a trimis
pe Fiul Său pe pamânt. El L-a dat ca victima ispasitoare, pentru ca omul sa fie salvat
prin El.

CARE A FOST MISIUNEA
LUI ISUS PE PAMÂNT ?
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În textul din Evanghelia dupa Ioan, pe care l-am învatat pe de rost, exista doua
cuvinte care exprima cu putere baza misiunii pe care a venit sa o îndeplineasca Isus
pe pamânt : VIATA si LUMINA.
"În El era VIATA, si VIATA era LUMINA oamenilor". (Ioan 1:4)
Vrajmasul lui Isus Hristos si al oamenilor - numit diavolul - împinge fiinta umana în
întuneric si la moarte.
Dar, LUMINA este mai puternica decât întunericul, si VIATA decât
moartea. Hristos a fost trimis pentru a da oamenilor VIATA si LUMINA.
Pe când a creat lumea, Dumnezeu a spus :
"Sa fie lumina ! Si a fost lumina". (Geneza 1:3)
Când Dumnezeu a hotarât Sa-L trimita pe Fiul Său în lume, El L-a trimis ca o
Lumina.
Isus spune :
"EU SUNT LUMINA LUMII, cine Ma urmeaza pe Mine nu va umbla în
întuneric, ci va avea LUMINA VIETII". (Ioan 8:12)
"Lumina aceasta era ADEVARATA LUMINA, care lumineaza pe orice om
venind în lume". (Ioan 1:8-9)
Exista lumini false, falsi mesii, lucratori înselatori. Diavolul însusi "se preface
într-un înger de lumina" (2Corinteni 11:14), caci el este "mincinos si tatal minciunii".
(Ioan 8:44) Dar, Isus este ADEVARATA Lumina.
"... Pentru ca oricine crede în Mine (spune Isus) sa nu ramâna în întuneric".
(Ioan 12:46)
"Dumnezeu, care a zis : "sa lumineze lumina din întuneric", ne-a luminat
inimile, pentru ca sa facem sa straluceasca LUMINA cunostintei slavei lui Dumnezeu
pe fata lui Isus Hristos". (2Corinteni 4:6)
"Poporul care umbla în întuneric, vede O MARE LUMINA", a spus prorocul
Isaia, anuntând venirea lui Isus. (Isaia 9:2 si Matei 4:16)
Întunericul a intrat în inima omului atunci când diavolul s-a infiltrat în
paradisul pamântesc. El a semanat îndoiala si a atras creatura umana la neascultare
faţa de Creatorul său. Aceasta a avut ca urmare dezordinea morala, tristetea, suferinta,
pacatul, moartea pe tot pamântul. În aceasta lume, înlantuita si dominata de diavol, a
venit Isus Hristos.
El a venit sa alunge întunericul, sa învinga pacatul, moartea, pe diavol si
sa dea celor ce cred în El dreptul sa se faca copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1:12), sa
se întoarca de la întuneric la LUMINA (Fapte 26:18) si de la moarte la VIATA.
(Ioan 5:24)
"Cine crede în Mine are VIATA vesnica". (Ioan 6:47)
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CÂND A VENIT PE PAMÂNT,
ISUS A FOST ÎNSOTIT DE ÎNGERI ?

. UN ÎNGER PE NUME GAVRIL, a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate
din Galileea, numita Nazaret, la o fecioara pe nume Maria pentru a-i aduce vestea ca
va ramâne miraculos însarcinata si va naste un fiu, caruia Îi va pune numele ISUS.
(Luca 1:26-31)
. ÎN MOMENTUL NASTERII LUI ISUS, UN ÎNGER s-a aratat unor păstori
care pazeau turmele, aproape de Betleem. El le-a zis : "Nu va temeti caci va aduc o
veste buna ... astazi în cetatea lui David, vi S-a nascut un Mântuitor, care este Hristos
(Mesia), Domnul". (Luca 2:8-11)
. O MULTIME DE OASTE CEREASCA, (s-a unit îngerului) laudând pe
Dumnezeu si zicând : "Slava lui Dumnezeu în locurile preaînalte". (Luca 2:14)
Dupa aceea îngerii s-au întors "în cer". (Luca 2:15)
Însotind pe Isus, la venirea Sa pe pamânt, îngerii au demonstrat existenta
unei legaturi între cer si pamânt.
Cum este posibil asa ceva, atunci când ne gândim la distanta care ne separa de
stele ?
Steaua cea mai apropiata, vizibila cu ochiul liber, este Alfa Taurului, care se
afla la aproximativ patru ani lumina. La baza luminii este anul lumina, adica 300.000
km/secunda. Pentru a ajunge la aceasta stea trebuie sa calatorim timp de patru ani cu
o viteza de 300.000 Km/secunda. Galaxia cea mai îndepartata, vizibila cu ochiul liber
este galaxia Andromeda, care se gaseste la aproximativ 1,5 milioane de ani lumina.
Lumina lor a strapuns spatiul în timp de 4 ani, sau 1 milion si jumatate de ani lumina
pentru a ajunge la noi. În consecinta, noi ne uitam în trecut, iar aceasta e adevarat în
amândoua sensurile.
Daca ati fi pe una din aceste doua stele - presupunând ca ati avea un telescop
performant - ati vedea pamântul asa cum exista el în trecut. De pe steaua Sirius ati
vedea ceea ce ati facut pe pamânt înainte cu 9 ani.
Da, tot ceea ce ati facut înaine, o faceti acum, fantoma trecutului vostru bântuie
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universul !
Amintiti-va ca Dumnezeu este omniprezent. Aceasta înseamna ca toate
greselile voastre, toate lucrurile rele pe care le-ati facut si pe care le mai faceti,
le-ati mai face în continuare, daca n-ar fi intervenit iertarea lui Dumnezeu.
Doar Dumnezeu, Singurul, care controleaza timpul, spatiul si materia
poate sa stearga pacatul pentru totdeauna. Pentru aceasta, El a trimis pe Unicul
Său Fiu, Isus Hristos, ca sa-Si dea viata pe Cruce.
Moise spune într-una din rugaciunile sale :
"Doamne, ... înainte ca sa se fi nascut muntii si înainte ca sa se fi facut
pamântul si lumea, din vesnicie în vesnicie, Tu esti Dumnezeu. ... caci înaintea Ta, o
mie de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut". (Ps. 90:1-4)
Tinând cont de viteza luminii în Cosmos, este posibil pentru îngeri sa vina pe
pamânt si sa se reântoarca în cer, în locurile preaînalte, cu o asa de mare viteza ca noi
nu o putem întelege.
Ce este timpul, cu adevarat ?
"Lucru cel mai simplu când ne gândim la el, cel mai complicat când încercam
sa-l întelegem", a spus Augustin, acum 1.500 de ani.
Apostolul Petru a scris în epistola sa :
"Caci pentru Domnul o zi este ca o mie de ani, si o mie de ani sunt ca o zi".
(2Petru 3:8)
. NISTE ÎNGERI care " AU VENIT LA ISUS SI AU ÎNCEPUT SA-I
SLUJEASCA" (Matei 4:11) Ei s-au apropiat de Isus la sfârsitul postului Său, dupa
victoria Sa asupra ispitelor diavolului. Nu stim în ce consista serviciul îngerilor, dar
aceasta legatura între Isus si îngeri ne permite sa întelegem ca Isus era în permanenta
în legatura cu cerul, ceea ce spusese El Însusi, lui Natanael :
"Adevarat, adevarat va spun, ca, de acum încolo, veti vedea cerul deschis si pe
îngerii lui Dumnezeu suindu-se si coborându-se peste Fiul omului". (Ioan 1:51)
. LA GHETSIMANI, pe când Isus era în chin si Se ruga fara încetare, "I S-a
aratat UN ÎNGER din cer, ca sa-L întareasca". (Luca 22:43) Ce a facut îngerul ? Ce
i-a spus Lui Isus ? Biblia nu ne da explicatii.
Hristos "facut om" suferea, împovarat de greutatea pacatelor oamenilor pe care
trebuia sa le ispaseasca. El S-a facut mai prejos de îngeri. (Evrei 2:7) Unul ditre ei a
venit sa-L sustina în lupta Sa.
. ÎN MOMENTUL ÎNVIERII, UN ÎNGER AL DOMNULUI S-A
COBORÂT DIN CER, a pravalit piatra de la usa mormântului si a sezut pe ea.
(Matei 28:2)
El avea sarcina sa anunte pe femeile care au venit la mormânt, ca Isus a înviat.
Îngerii, având posibilitatea de a vorbi limba oamenilor, le-a spus în limba ebraica :
"Nu va temeti; caci stiu ca voi cautati pe Isus care a fost rastignit. Nu este aici;
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A ÎNVIAT". (Matei 28:5-6)
. DUPA ÎNALTAREA SA, DOI BARBATI ÎMBRACATI ÎN ALB, având
aparenta umana, s-au înfatisat apostolilor pentru a-i anunta ca Isus va veni în acelasi
fel cum l-au vazut mergând la cer. (Fapte 1:10-11)
Deci, Isus S-a reântors în cer.
Istoria omenirii are un sens si nu poate fi separata de ceea ce se întâmpla
în cer.
Relatia dintre cer si pamânt nu poate fi înteleasa decât prin existenta lui
Hristos. Universul nu are nici un sens decât PRIN EL.

NIMIC NU A FOST CREAT
FARA EL

" PRIN EL au fost facute toate lucrurile care sunt în ceruri si pe pamânt, cele
vazute si cele nevazute.
TOATE AU FOST FACUTE PRIN EL SI PENTRU EL.
El este mai înainte de toate lucrurile si toate se tin prin El". (Coloseni 1:1617)
În Evanghelia dupa Ioan mai este scris :
"Toate lucrurile au fost facute prin El (Cuvântul) si nimic din ce a fost facut, na fost facut fara El". (Ioan 1:3)
"Lumea a fost facuta prin El". (Ioan 1:10)
Maretia lui Hristos este de nepatruns !
El nu este "pruncul Isus", cum ne place sa spunem;
"El este chipul Dumnezeului cel nevazut, cel întâi nascut din toata zidirea". (Coloseni
1:15)
Textul din Proverbe 8:23-36, asupra "întelepciunii", nu poate oare sa-I fie
atribuit ?
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"Am fost asezata din vesnicie, (aceasta o confirma prorocul Mica, în 5:2, prin
aceste cuvinte : Si tu Betleeme ... din tine Îmi va iesi Cel ce va stapâni peste Israel si
a carui obârsie se suie pâna în vremuri stravechi, pâna în zilele vesniciei )
Înainte de orice început, înainte de a fi pamântul.
Când nu era înca nici pamântul, nici câmpiile, nici cea dintâi farâma din
pulberea lumii.
Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţa; când a tras o zare pe faţa
adâncului,
când a pironit norii sus si când au tâsnit cu putere izvoarele adâncului,
când a pus un hotar marii, ca apele sa nu treaca peste porunca Lui, când a pus
temeliile pamântului,
eu ERAM mesterul Lui, LA LUCRU LÂNGA EL, si în toate zilele eram
desfatarea Lui, jucând neâncetat înaintea Lui,
jucând pe rotocolul pamântului Său si gasindu-mi placerea în fii oamenilor.
Ferice de omul care ma asculta, caci cel ce ma gaseste, gaseste VIATA ...
Dar cel ce pacatuieste împotriva mea îsi vatama sufletul său ; toti cei ce ma
urasc pe mine, iubesc moartea".
Dumnezeu " ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus mostenitor al tuturor
lucrurilor si prin care a facut si veacurile". (Evrei 1:1-2)
" PRIN EL AU FOST FACUTE TOATE LUCRURILE ... , cele vazute si
cele nevazute", ne spune apostolul Pavel în epistola sa catre Coloseni 1:16.
Prin Isus exista TOATE lucrurile vizibile cu ochiul si cele invizibile pe care
stiinta le-a descoperit si cele care îi sunt inaccesibile !
Nu este oare aceasta extraordinar, de a avea un Salvator atât de Mare si atât de
Puternic ?

"Dumnezeul Domnului nostru
ISUS HRISTOS,
sa va lumineze ochii inimii,
ca sa pricepeti care este
faţa de noi credinciosii
NEMARGINITA MARIME
A PUTERII SALE ...
pe care
A DESFASURAT-O
ÎN HRISTOS
prin faptul ca L-a înviat din morti
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si L-a pus sa sada la dreapta Sa,
În locurile ceresti".
(Efeseni 1:17-20)

MINUNILE CREATIEI

Pe când am facut o vizita la Institutul de Stiinte MOODY, din Los Angeles,
SUA, unde lucrau numai savanti crestini pentru a demonstra în mod incontestabil ca
aceste doua carti "BIBLIA - cartea cartilor - si NATURA" sunt în perfecta armonie,
directorul afirma cu convingere: "Biblia si Natura au acelasi Creator" si el a adaugat :
"Dupa o viata de studiu, nu am gasit nici un singur caz în care sa fie o contradictie
între aceste doua carti. Biblia spune întotdeauna exact ceea ce vrea sa spuna".
Ascultând expunerea acestui om animat de o credinta de netagaduit si citind
documentele care reprezentau munca savantilor de la Institut, m-a impresionat mult
perfectiunea creatiei. Hristos, prin care si pentru care totul a fost creat, apare în toata
puterea si slava Sa, prin minunile puse în evidenta.
Înainte, cu aproximativ 1900 de ani, apostolul Pavel scria în epistola catre
Romani :
"Însusirile nevazute ale Lui (Dumnezeu), puterea Lui vesnica si dumnezeirea
Lui, se vad lamurit de la facerea lumii". (Romani 1:20)
Într-adevar, cum putem sa ignoram aceste perfectiuni în natura ?
Matei 6:28 : "Uitati-va cu bagare de seama cum cresc crinii de pe câmp",
spune Isus care era prezent la creatia lor.
Diversitatea florilor, parfumul, culorile lor, ce minunatie ! Cu ajutorul
aparatelor de fotografiat care accelereaza timpul, omul poate sa vada cu ochiul liber
cum creste o floare. Ciclamenele fac gratios o plecaciune, fuchsia (cercelusul) creste
sacadat, florile de hibiscus îsi desfasoara petalele în zbor, ... pe când frunzele sunt o
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uzina pentru fabricarea hranei. Razele soarelui sunt captate printr-o serie de reactii
chimice, a caror explicatie nu a fost gasita decât recent, prin aparitia noii tehnologii.
Matei 6:26 : "Uitati-va la pasarile cerului", mai spune Isus, invitându-ne sa
le observam pentru a ne mari credinta. Ce frumusete : penele lor,culorile, ciripitul,
instinctul lor ! Cele mai bune instrumente facute de om nu se pot compara în
simplicitate, în precizie si în eficacitate cu cea a pasarilor.
Pasarile migratoare au un sistem de orientare pentru distante lungi, a carui
perfectiune pare supranaturala :
- porumbelul calator lasat la o distanta de 800 km departare de cuibul său, se
ridica în vazduh, apoi facând câteva cercuri se îndreapta fara greseala spre cuibul său.
- fluierarul (ploierul) auriu de Pacific este o mica pasare care se reproduce în
Siberia orientala si în Alaska, dar hiberneaza în Hawai, parcurgând mai mult de 3.000
km. Dupa plecarea parintilor, copiii urmeaza acelasi traseu, fara nici un ghid !
- rândunica de mare din Antarctica, zboara de la polul nord pâna la polul sud,
pe o distanta de 35.000 km, dus-întors.
Ce se afla în micul cap al unei pasari care sa-i permita sa realizeze astfel
de performante ?
Am putea deasemenea sa vorbim despre pesti. Dumnezeu spune :
"Sa misune apele de vietuitoare". (Geneza 1:20)
Marea nu este cu întru totul o lume a tacerii. Ea este un loc necunoscut si
minunat al universului. Descoperirea pretioasa a electronicii si aplicatia ei în aparate
capabile sa asculte sunetele din mare, a permis sa se înregistreze zgomote si sunete
specifice adâncului marii, provenind de la pesti si crustacee, sunete similare
ciripitului pasarilor sau a zumzetului albinelor.
Pestii sunt dotati cu un echipament special, mai divers decât toate
instrumentele unei orchestre simfonice si adaptat sa functioneze sub apa.
Institutul de stiinte MOODY, pune în lumina multe alte minuni si mistere ale
vietii care ne înconjoara, prin demonstratii magistrale. Iata, câteva fragmente care ne
permit sa admiram maretia si perfectiunea lui Isus Hristos "prin care toate lucrurile au
fost facute si nimic din ceea ce a fost facut, n-a fost facut fara El" (Ioan 1:3) :
Matei 6:25 "Oare, ... nu este trupul mai mult decât îmbracamintea ?",
spune Isus.
Studiul corpului omenesc ne-o demonstreaza. Ce este mai comun decât corpul
omului ? Totusi el este înzestrat cu organe a caror functie chimica este mai complexa
si mai eficace ca nici un om nu a putut produce. Hrana pe care o primeste corpul este
transformata în sânge, piele, muschi, oase, dinti si totodata în caldura si în miscare. În
ciuda tuturor activitatilor, corpul se mentine la o temperatura uniforma.
El este alcatuit din mai mult de zeci de mii de milioane de componente si
un milion de miliarde de celule !
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- Mâna : Ce dispozitiv mecanic poate sa bage ata într-un ac, sa reuseasca o
operatie chirurgicala si totodata sa ridice un trunchi de arbore ?
- Ochiul : Principiul diafragmei, a aparatelor de fotografiat, care se adapteaza
la diferite niveluri de lumina, este copiat dupa studiul ochiului.
- Urechea : În interiorul ei se gasesc fibre extrem de sensibile care reusesc sa
distinga 1.500 de sunete diferite într-un interval de o octava.
- Inima : Ea pompeaza în timpul vietii medii a unui om atâta sânge ca ar putea
sa umple o coloana de cisterne de petrol pe o lungime de 80 km, fara nici o reparatie
sau vreo întrerupere. Ea pulseaza de mai mult de 100.000 de ori pe zi.
- Sângele : Are 30 milioane de globule rosii într-o picatura. Corpul omenesc
produce 2 milioane de globule pe secunda pentru a le înlocui pe cele distruse. Ele
plutesc într-un lichid limpede numit plasma si circula sub impulsurile inimii prin vase
a caror lungime totala depaseste 160.000 de km. Aceste vase nu sunt niste simple
tuburi. Ele contin în perfectiunea lor tot felul de valve, de sisteme pentru a controla
presiunea si circulatia sângelui în tot organismul. O viata întreaga nu ar fi suficienta
pentru a studia totul. Nimic surprinzator ca Bibla spune :
"Viata trupului este în sânge". (Leviticul 17:11)

CERURILE SPUN
SLAVA LUI DUMNEZEU,
DECI A LUI HRISTOS
PRIN CARE EL A CREAT TOTUL !

Lucrarile lui Dumnezeu sunt perfecte, atât în marele infinit cât si în micul
infinit.
"Nu este decât un singur Dumnezeu : Tatal,
De la care vin toate lucrurile,
Si un singur Domn : Isus Hristos,
Prin care sunt toate lucrurile". (1Corint. 8:6)
Studiind structura moleculelor si a atomilor care formeaza moleculele, savantii
au descoperit ca structura atomilor seamana mult cu structura solara.
Fiecare atom are un nucleu greu, care corespunde soarelui, si electroni mai
12

usori, plasati pe orbite, imaginea planetelor si a vidului care le separa. Este foarte
interesant de constatat ca savantii au gasit acelasi model în infinitul mare cât si în
infinitul mic.
Astronomia a confirmat aceste cuvinte scrise cu mii de ani înainte :
"Cerurile spun slava lui Dumnezeu, si întinderea lor vesteste lucrarea mâinilor
Lui". (Ps. 19:1)
Pentru a studia cerurile, oamenii dispun de instrumente, cum ar fi telescoapele
care pot sa ne arate în ceruri ceeace ochiul omenesc nu va putea niciodata sa vada.
Astfel, de mai multi ani, astronomii au remarcat ciudate mase de nori pe cer : ei
le-au numit "nebuloase" si au repertoriat cu miile.
În anul 1925, telescopul Hoover a fost îndreptat spre marea nebuloasa "spirala"
a constelatiei Andromeda. Fotografiile facute atunci au aratat ca acesti nori
incandescenti erau compusi de mii de stele : nebuloasa era o galaxie, o insula a
universului, la o distanta estimata atunci de 75.000 de ani lumina.
Aceasta descoperire a permis explicare propriei noastre galaxii, calea lactee
unde este situat sistemul solar. Ea este compusa din stele repartizate pe un
diametru de 100.000 de ani lumina. Soarele graviteaza în jurul centrului galaxiei
cu o viteza de 360 km pe secunda. La aceasta viteza îi vor trebui 200 milioane de
ani pentru a-si termina rotatia.
Câte stele sunt ? Aproximativ 100 miliarde într-o galaxie. Exista aproape
100 milioane de galaxii în spatiul cunoscut. Daca Einstein a spus adevarul,
universul este de un miliard de ori mai mare !
Ar fi deci, 10 miliarde de milioane de stele în spatiu. Aceasta nu se poate
întelege ! Dar, Sir James Jeans ne ajuta : exista, spune el, aproape tot atâtea stele cât
nisipul marii, dupa Ieremia 33:22.
De pe naveta spatiala americana "Challenger", savantii au studiat soarele
pentru a încerca sa determine originea universului. Soarele se afla la o distanta de 160
milioane km de pamânt. Pentru a-l ajunge ne-ar trebui doar 8 minute si 19 secunde la
viteza luminii, adica 300.000 km pe secunda. Dar, savantii pretind, bazându-se pe
calculul lor, ca începutul creatiei universului ar fi avut loc acum 15 miliarde de ani
lumina.
În realitate, exista un infinit pe care omul nu va putea niciodata sa-l ajunga. Nu
a avut dreptate, David, când a scris ? :
"Când privesc cerurile - lucrarea mâinilor Tale - luna si stelele pe care Le-ai
facut, îmi zic : Ce este omul, ca sa Te gândesti la el ?" (Ps. 8:3-4)
Dumnezeul marelui si micului infinit Si-a adus aminte de noi, creaturile Sale si
a trimis pe mica noastra planeta pe Fiul Său, prin care, El a creat cerurile si pamântul.
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El L-a trimis sa moara pe cruce, astfel ca prin moartea Sa, noi sa avem viata vesnica
si accesul în Împaratia cerurilor.

INTRAREA NOASTRA
ÎN LUMEA SPIRITUALA,
ESTE POSIBILA
PRIN ISUS

Isus a venit pe pamânt pentru a ne face cunoscut pe Dumnezeu si dragostea Sa.
"Nimeni n-a vazut vreodata pe Dumnezeu ; Singurul Lui Fiu, care este în Sânul
Tatalui, acela L-a facut cunoscut". (Ioan 1:18)
El a venit, ca sa ne introduca în lumea spirituala.
Isus a fost lânga Dumnezeu înainte de creerea lumii. El a spus aceasta în
rugaciunea Sa :
"Acum Tata, proslaveste-Ma la Tine Însuti cu slava pe care o aveam la Tine,
ÎNAINTE DE A FI LUMEA". (Ioan 17:5)
El a spus deasemenea, rugându-Se :
"Ca de la Tine am iesit". (Ioan 17:8)
"Eu vin la Tine". (Ioan 17:11 si 13)
Prin aceste cuvinte Isus Si-a aratat originea Sa, care " se suie pâna la vremuri
stravechi", cum spune prorocul Mica în 5:2, si totodata destinul Său vesnic : "Anii Tai
nu se vor sfârsi" se afirma în epistola catre Evrei 1:12, care mai adauga :
"ISUS HRISTOS ESTE ACELASI IERI SI AZI SI ÎN VECI". (Evrei 13:8)
Dupa moartea si învierea Sa, Isus a intrat din nou CHIAR ÎN CER. (Evrei 9:24)
Isus "sta la dreapta lui Dumnezeu si mijloceste pentru noi". (Rom. 8:34)
El ne-a deschis calea pentru a merge spre Dumnezeu.
"Prin El, si unii si altii, avem intrarea la Tatal, într-un Duh". (Efeseni 2:18)
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Intrarea în lumea spirituala invizibila, tot atât de adevarata ca si lumea vizibila,
este la dispozitia noastra prin credinta în Isus Hristos.
Isus, spune lui Nicodem, un fruntas al iudeilor :
"Daca nu se naste cineva din apa si din Duh, nu poate sa intre în Împaratia lui
Dumnezeu. Ce este nascut din carne este carne, si ce este nascut din Duh este duh".
(Ioan 3:5-6)
Din aceste cuvinte reiese ca exista doua lumi :
- lumea fizica : carnea
- lumea spirituala : Duhul.
Sfera spirituala nu poate fi cunoscuta prin simturile noastre fizice. De aceea
este nevoie de o transformare fundamentala, descrisa de Isus ca o nastere din nou si
necesara pentru a o cunoaste. Aceasta lume spirituala este a cincea dimensiune a
realului.
Prima dimensiune este linia, a doua, suprafata si a treia, cubul ; asa cum
învatam la geometrie. Apoi este a patra dimensiune, cea a gândirii, a inteligentei care
apartine omului, si în sfârsit a cincea, cea a partasiei cu Dumnezeu si în care, poate sa
ne faca sa intram, Isus Hristos.
Unii cred ca este imposibila existenta unei lumi spirituale, pentru ca, spun ei,
ca doar ce poate fi înteles prin simturi poate exista. Aceasta afirmatie este gresita,
deoarece multe fenomene stiintifice se bazeaza pe masuratori ale realitatii care
depasesc domeniul simturilor.
Existenta unei lumi spirituale si a unei lumi fizice este demonstrata în Biblie.
Legatura dintre aceste doua lumi a fost întrerupta prin pacat. Dar Hristos S-a facut om
si a venit sa locuiasca între oameni.
Prin moartea si prin învierea Sa, Isus poate sa serveasca ca o punte de
legatura între aceste doua lumi, între pamânt si cer, între oameni si Dumnezeu.
El da posibilitate omului sa treaca aceasta bariera pentru a se întoarce la
Dumnezeu.
"Acum, în Hristos Isus, voi care odinioara erati departati, ati fost apropiati prin
sângele lui Hristos. Caci El este pacea noastra, ... si a surpat zidul de la mijloc care îi
despartea". (Efeseni 2:13-14)
"Este un singur mijlocitor între Dumnezeu si oameni : Omul Isus Hristos".
(1Timotei 2:5)
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ISUS
S-A FACUT
ASEMANATOR OAMENILOR

Isus "S-a dezbracat pe Sine Însusi si a luat chip de rob, facându-Se
ASEMANATOR 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". (Filipeni 2:7-8)
Pentru a deveni asemanator cu oamenii, era indispensabil sa aiba un corp uman.
"De aceea, când intra în lume El zice : Tu n-ai voit nici jertfa, nici prinos, ci
MI-AI PREGATIT UN TRUP". (Evrei 10:5)
Trupul Său a fost format în pântecele Mariei prin puterea Duhului Sfânt (Matei
1:18 si Luca 1:35). Apoi Si-a oferit trupul în sacrificiu pe Cruce.
"Prin aceasta voie am fost sfintiti noi, si anume prin JERTFIREA TRUPULUI
LUI ISUS HRISTOS, o data pentru totdeauna" (Evrei 10:10), caci "El a purtat
pacatele noastre în trupul Său pe cruce". (1Petru 2:24)
El a trait simplu ca un om, pentru a da oamenilor care cred în El, bogatia
spirituala, mântuirea sufletului, viata vesnica.
"Caci cunoasteti harul Domnului nostru Isus Hristos. El, macar ca era bogat,
S-a facut sarac pentru voi, pentru ca prin saracia Lui, voi sa va îmbogatiti". (2Corint.
8:9)
"Venind pe pamânt, El a fost partas "sângelui si carnii". (Evrei 2:14)
"El a trebuit sa se asemene fratilor Sai în toate lucrurile". (Evrei 2:17)
El, deasemenea S-a coborât mai prejos decât îngerii "pentru putina vreme".
(Evrei 2:7)
Toti îngerii stiau ca pruncul nascut miraculos din fecioara Maria, la Betleem,
era Salvatorul. O multime de oaste cereasca s-a coborât pe lânga pastori sa salute
nasterea lui Isus. (Luca 2:13-15)
Acest "prunc" pe care l-au vazut pastorii culcat în iesle semana la înfatisare cu
orice copil nou nascut. Tatal Său adoptiv Iosif si mama Sa Maria, L-au dus în Egipt
dupa porunca îngerului lui Dumnezeu care i-a aparut în vis lui Iosif, caci Irod
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încerca sa omoare pruncul. (Matei 2:13) Prin porunca îngerului, Iosif a plecat apoi
sa locuiasca în cetatea Nazaret. (Matei 2:19-23)
Din Nazaret, în fiecare an, parintii lui Isus se suiau la Ierusalim pentru a
sarbatori Paştele (dupa obiceiul iudeilor). Când Isus avea 12 ani, ei l-au luat cu ei. Era
un drum lung, de aproximativ 100 km, pe picioare.
Pe când se întorceau spre casa, Isus a scapat de sub supravegherea parintilor si
a ramas la Ierusalim. Dupa ce au mers cale de o zi, parintii I-au observat lipsa si au
facut cale întoarsa la Ierusalim ca sa-L caute. L-au cautat timp de trei zile. Când L-au
gasit, El era în Templu în mijlocul învatatorilor, ascultându-i si punându-le întrebari.
Toti care Îl auzeau erau uimiti de priceperea si de raspunsurile Lui.
El nu era un copil "precoce", ci "FIUL LUI DUMNEZEU" care S-a facut
"FIUL OMULUI" pentru a lumina oamenii si pentru a-i salva.
Când parintii L-au întrebat motivul atitudinii Sale, Isus a raspuns :
"Nu stiati ca trebuie sa fiu în Casa Tatalui Meu ?" (Luca 2:49)
Parintii nu au înteles în momentul acela spusele lui. Când soarele se ridica, el
îndeparteaza încetul cu încetul întunericul. Tot asa, Isus Soarele neprihanirii, anuntat
de prorocul Maleahi 4:2, a trebuit sa astepte cu rabdare momentul când în sinagoga
din Nazaret, El se va arata ca MESIA UNSUL LUI DUMNEZEU si se va ridica
pentru a anunta vremurile de har :
Isus a intrat de ziua sabatului în sinagoga." S-a sculat sa citeasca, si I S-a dat
cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris :
"Duhul Domnului este peste Mine, pentru ca M-a UNS sa vestesc saracilor
Evanghelia ; ... sa vestesc anul de îndurare al Domnului". În urma, a închis cartea, ...
si a început sa le spuna :" Astazi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptura pe care
le-ati auzit". (Luca 4:16-21)
Crescut la Nazaret, era cunoscut ca fiind "feciorul lui Iosif". (Luca 4:22) El S-a
numit "Isus din Nazaret". (Marcu 14:67, Ioan 19:19, Fapte 2:22 si 10:38)
Isus a crescut si S-a jucat cu copii de vârsta Lui. În fiecare sâmbata mergea cu
ei la sinagoga. Apoi, a fost un muncitor, pe care locuitorii din Nazaret Îl întâlneau
adeseori pe strazile si în pietele cetatii.
Isus a ramas necunoscut pe pamânt pâna la vârsta de 30 ani, sub forma unui
"SIMPLU OM", evreu printre evrei. A dus o viata de familie normala cu parintii,
fratii si surorile Lui.
De aceea, locuitorii din Nazaret care L-au auzit mai târziu, în timpul misiunii
Sale, învatând în sinagoga, se mirau si ziceau :
"De unde are El întelepciunea si minunile acestea ? Oare nu este El fiul
tâmplarului ? ... Iacov, Iosif, Simon si Iuda nu sunt ei fratii Lui ? si surorile Lui nu
sunt toate printre noi ?" (Matei 13:54-56)
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MARETIA LUI ISUS HRISTOS
SI ÎNGERII

.....................

CERUL S-A DESCHIS
LA BOTEZUL SAU

Când a fost botezat în Iordan, de catre verisorul Său Ioan Botezatorul, s-au
produs evenimente extraordinare. În momentul când ISUS a iesit din apa rugându-Se,
"s-a deschis cerul, si Duhul Sfânt, S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un
porumbel. Si din cer s-a auzit un glas, care zicea : Tu esti FIUL MEU preaiubit : în
Tine Îmi gasesc toata placerea Mea". (Luca 3:21-22)
Cu adevarat, este scris "S-A DESCHIS CERUL" si ca o voce s-a auzit "DIN
CER". Relatia CER - PAMÂNT prin prezenta lui Isus, aici jos pe pamânt, totodata
Fiu al omului cât si Fiu al lui Dumnezeu, era O REALITATE. Aceasta depaseste
întelegerea noastra. Din aceasta cauza, sa lasam deoparte imaginatia noastra. Sa
recunoastem interventiile divine care confirma divinitatea lui Isus în umanitatea Sa si
ca simpla noastra credinta sa ne faca sa adoram pe Isus, Stapânul universului.
Descoperirile Bibliei constituie însasi baza credintei noastre. Acestea nu sunt
nici legende, nici povesti.
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"Eu sunt de sus" a spus Isus (Ioan 8:23). Si iata ca Cel ce este DE SUS se
manifesta JOS, pe pamânt.
Lupta angajata pentru rascumpararea omului este mare.
VOCEA LUI DUMNEZEU Însusi se face auzita : "TU ESTI FIUL MEU".
DUHUL SFÂNT se manifesta, ia forma unui porumbel si coboara peste Isus.
Tatal, Fiul si Duhul Sfânt sunt trei persoane distincte. Acordul lor este total în
realizarea planului de mântuire pentru rascumpararea oamenilor si pentru a-i face
copii ai lui Dumnezeu.
"TU ESTI FIUL MEU", spune Dumnezeu.
Isus ESTE Fiul lui Dumnezeu si El S-a facut om, deci nu este omul Isus
care s-a facut Fiu al lui Dumnezeu.

MINUNILE LUI ISUS

Dupa botezul în apa Iordanului, Isus "plin de Duhul Sfânt", "plin de puterea
Duhului" a fost "dus de Duhul" si S-a întors în Galileia. (Luca 4:1 si 14)
Isus a facut prima Sa minune la Cana, transformând apa într-un vin foarte bun,
facând bucuria oamenilor care erau la nunta, dar mai înainte, El a refuzat, la sugestia
diavolului, sa transforme pietrele în pâine pentru a demonstra ca El este cu adevarat
Fiul lui Dumnezeu. Isus ar fi putut sa o faca imediat si i-ar fi fost usor pentru ca El
avea toata puterea, dar facându-Se om, El nu a cedat acestei ispite caci important
pentru om nu este pâinea ci Cuvântul lui Dumnezeu. Mai târziu Isus a spus ucenicilor
Săi aceste cuvinte :
"Cautati mai întâi Împaratia lui Dumnezeu si neprihanirea Lui, si toate aceste
lucruri vi se vor da pe deasupra". (Matei 6:33)
Toate legile naturii exista prin Isus. Era deci normal ca Isus a putut sa intervina
pentru a le perturba sau pentru a le restabili si sa împlineasca MINUNI, de exemplu :
- El a trecut lacul Galileii mergând pe el. Isus a umblat pe mare si l-a facut si pe
apostolul Petru sa mearga. (Matei 14:29)
- Isus a poruncit vântului si marii sa se opreasca. Aceasta minune extraordinara
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a provocat admiratia ucenicilor care se întrebau :
"Cine este acesta de Îl asculta chiar si vântul si marea ?" (Marcu 4:35-41)
- Isus a înmultit sapte pâini si câtiva pestisori pentru a hrani 4.000 persoane.
(Marcu 8:1-8)
Evangheliile sunt pline de astfel de minuni. Ele sunt indispensabile pentru a
întelege maretia lui Hristos. Ele sunt pecetluite de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.

Vindecarile miraculoase sunt nenumarate.
Isus a vindecat :
Schiopi,
Orbi,
Slabanogi,
Leprosi,
Epileptici, ...
Isus a scos afara demonii din cei posedati si a înviat mortii.
La sfârsitul Evangheliei sale, apostolul Ioan a scris :
"Isus a mai facut înaintea ucenicilor Sai MULTE ALTE SEMNE care nu sunt
scrise în cartea aceasta" si a mai adaugat " .... daca s-ar fi scris cu de-amanuntul, cred
ca nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încapea cartile care s-ar fi scris". (Ioan
20:30 si 21:25)
Eminentul savant evreu Albert Einstein nu credea ca Isus este o legenda.
El a spus : "Nimeni nu poate citi Evangheliile fara sa simta prezenta reala a lui
Isus. Personalitatea Lui vibreaza în fiecare cuvânt. Un mit nu poate sa contina o
astfel de prezenta vie".

PUTEREA FARA LIMITA
A LUI ISUS

În ziua înltarii la cer, Isus a spus ucenicilor Sai :
20

"TOATA PUTEREA Mi-a fost data ÎN CER si PE PAMÂNT". (Matei 28:18)
Deci, Isus spune "în cer si pe pamânt". Cerul si pamântul sunt sub puterea
Lui. El este cu adevarat Stapânul universului. Totul Îi este supus. (1Corint. 15:27)
Isus are "putere peste ORICE FAPTURA". (Ioan 17:2) si El are puterea "de
A-SI SUPUNE TOATE LUCRURILE". (Filipeni 3:21)
El are o putere nemarginita, puterea lui Dumnezeu, Tatal Său.

ISUS ESTE SINGURUL
FIU AL LUI DUMNEZEU

Apostolul Ioan a scris :
"ISUS HRISTOS, FIUL TATALUI" (2Ioan 3), iar apostolul Pavel a scris :
"DUMNEZEUL SI TATAL DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS".
(2Corint. 11:31)
ISUS, Însusi a afirmat :
"SUNT FIUL LUI DUMNEZEU". (Ioan 10:36)
Pe când vorbea de Dumnezeu, Isus spunea adeseori :
"TATAL MEU CARE ESTE ÎN CERURI" (Luca 2:49, Matei 10:32; 16:17;
18:10; 18:19, etc.)
Iudeii cautau sa-L omoare, pentru ca Isus spunea ca Dumnezeu este Tatal Său.
(Ioan 5:18)
El folosea, adesea, un vocabular greu de înteles când spunea :
"Tatal este în Mine" (Ioan 14:10) sau "Eu sunt în Tatal" (Ioan 10:38), afirmând
astfel partasia cu Tatal Său : "Eu si Tatal UNA suntem". (Ioan 10:30)
Cu toate ca era UNA cu Tatal, totusi Isus nu se identifica ca fiind Tatal. O
precizeaza aceasta cu diferite ocazii, mai ales atunci când spune :
"Tatal Meu lucreaza pâna acum; si EU DEASEMENEA lucrez". (Ioan 5:17)
Isus îndemna pe ucenici sa-si puna încrederea în Dumnezeu si în El, prin aceste
cuvinte :
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"AVETI CREDINTA ÎN DUMNEZEU si AVETI CREDINTA ÎN MINE".
(Ioan 14:1)
Pentru a accentua mai bine ca este diferit de Dumnezeu, Tatal Său, El declara
fariseilor care contestau mesianitatea Lui :
"NU SUNT SINGUR, ci TATAL, care M-a trimis ESTE CU MINE". (Ioan
8:16)
Nu vom putea explica, cum Dumnezeu "locuieste într-o lumina de care nu poti
sa te apropii" (1Timotei 6:16), caci "nimeni n-a vazut vreodata pe Dumnezeu;
SINGURUL LUI FIU, care este ÎN SÂNUL TATALUI, acela L-A FACUT
CUNOSCUT". (Ioan 1:18)
Pentru a-L cunoaste pe Dumnezeu, trebuie sa cunoastem bine pe ISUS,
Fiul Său. Fara El, Dumnezeu ramâne necunoscut si îndepartat pentru om.
"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)
Dumnezeu "la sfârsitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, ... prin care a facut
si veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui si înfatisarea Fiintei Lui ... a facut
curatarea pacatelor si a sezut la dreapta Maririi în locurile preaînalte". (Evrei 1:2-3)
Când Isus a spus "SUNT FIUL LUI DUMNEZEU" (Ioan 10:36), El nu a spus
"am fost" sau "voi fi", ci "EU SUNT".
El a fost proclamat, dovedit cu putere prin învierea Sa, ca El este CU
ADEVARAT Fiul lui Dumnezeu. (Romani 1:4)
Evreul Ellis Rivkin, profesor de istorie la "Colegiul Uniunii Ebraice", a
scris :
"în afara vietii Sale, a discursurilor si a minunilor facute, Isus a dovedit de
netagaduit ca El este MESIA, prin învierea Sa".
Apostolii "au privit slava Lui, o slava întocmai ca slava SINGURULUI
NASCUT DIN TATAL". (Ioan 1:14)
Isus, Unicul Fiu al lui Dumnezeu, a vietuit pe pamânt o scurta perioada de timp,
asemanator oamenilor, a caror natura este inferioara îngerilor, fiind limitata în timp si
spatiu.
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CUM TREBUIE SA-L VEDEM
ASTAZI PE ISUS ?
CUM TREBUIE
SA-L CUNOASTEM ?

Omul, are tendinta sa-L vada pe Hristos, dupa propria sa dimensiune umana, pe
când, în realitate nu ar trebui sa-l vedem ca om.
"Chiar daca am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totusi acum NU-L MAI
CUNOASTEM ÎN FELUL ACESTA", spune apostolul Pavel. (2Corinteni 5:16)
Isus Si-a însusit umanitatea noastra. Pe pamânt, El S-a întrupat într-un "trup de
carne", fizic asemanator cu al nostru, cu toate nevoile, limitele, obstacolele, dar fara
pacat. (Evrei 4:15)
El S-a facut "ASEMENEA OAMENILOR". (Filipeni 2:7)
Isus stia trei lucruri :
1. Ca Tatal Îi daduse toate lucrurile în mâini,
2. Ca a venit de la Dumnezeu,
3. ca la Dumnezeu se duce. (Ioan 13:3)
Venit de la Dumnezeu, El S-a reântors la Dumnezeu. Dupa Înaltarea Sa la cer,
Isus S-a asezat la dreapta lui Dumnezeu (Rom. 8:34; Apoc. 22:3) unde are "TRUP DE
SLAVA" (Filip. 3:21), morfologie umana si înfatisarea Fiului omului.
"Am vazut ... pe cineva care semana cu Fiul omului", spune apostolul Ioan
care scrie în Apocalipsa ceea ce a vazut pe când era în Duhul. (Apoc. 1:13)
Apoi, apostolul descrie pe acest "cineva" care îi spune :
"Nu te teme ! Eu sunt Cel dintâi si Cel de pe urma, CEL VIU. Am fost mort, si
iata ca SUNT VIU în vecii vecilor". (Apoc. 1:17-18)
El era îmbracat "cu o haina lunga pâna la picioare si încins la piept cu un brâu
de AUR.
Capul si parul Lui erau ALBE ca lâna alba, ca zapada;
Ochii Lui erau ca PARA FOCULUI;
Picioarele Lui erau ca arama APRINSA;
Faţa Lui era ca SOARELE, când STRALUCESTE în toata puterea lui". (Apoc.
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1:13-16)
Hristos i-a aparut în TOATA SPLENDOAREA SI SLAVA CEREASCA,
caracterizate prin LUMINA si culoarea ALBA.
Isus Hristos, Cel Înviat si viu, este vesnic la dimensiunea lui Dumnezeu si
nu o mai are pe cea a omului. El are dimensiunea universului.
CÂT DE MARE ESTE SALVATORUL NOSTRU !

ACCESUL ÎN LUMEA LUMINII
PRIN ISUS

Când Isus l-a oprit pe Saul (Pavel) pe drumul Damascului, I-a spus :
"M-am aratat tie, ca sa te pun slujitor si martor atât al lucrurilor pe care le-ai
vazut, cât si al lucrurilor pe care Ma vei vedea facându-le. Te-am ales din mijlocul
norodului acestuia si din mijlocul Neamurilor la care te trimit, ca sa le deschizi ochii,
sa se întoarca de la ÎNTUNERIC LA LUMINA". (Fapte 26:16-18)
Hristos Cel viu, I-a aratat lui Pavel importanta misiunii pe care I-a încredintat-o,
porucindu-i sa vesteasca tuturor oamenilor mântuirea prin har.
Credinta în Isus ne da acces în lumea Luminii. Prin Isus putem sa intram în
prezenta lui Dumnezeu si sa traim fericiti.
"DUMNEZEU E LUMINA ... daca umblam în lumina, dupa cum El Însusi este
în lumina avem partasie unii cu altii; si sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curata de
orice pacat". (1Ioan 1:5-7)
Sa nu mai traim cu frica de a fi condamnati, cu frica vietii de apoi, caci
Dumnezeu ne-a marturisit dragostea Sa în Isus, Fiul Său.
Mare este acest mister, cum i-a scris lui Timotei, apostolul Pavel :

"CEL CE
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A FOST ARATAT ÎN TRUP
A FOST DOVEDIT NEPRIHANIT ÎN DUHUL,
A FOST VAZUT DE ÎNGERI,
A FOST PROPOVADUIT PRINTRE NEAMURI,
A FOST CREZUT ÎN LUME,
A FOST ÎNALTAT ÎN SLAVA".
1Timotei 3:16
. Daca sunteti crestini, bucurati-va ca ati intrat prin Isus în aceasta lume a
luminii, si staruiti sa umblati dupa îndemnul Cuvântului lui Dumnezeu :
"Odinioara erati întuneric, dar acum sunteti lumina ÎN DOMNUL. Umblati
deci ca niste copii ai luminii". (Efeseni 5:8)
. Daca nu sunteti înca ucenicul Lui, sa stiti ca, cu toate ca El este nemarginit de
mare, El este dragoste. Isus sta si bate la usa inimii voastre în care vrea sa puna
iertarea si pacea Sa. El spune :
"Daca aude cineva glasul Meu si deschide usa, voi intra la el, voi cina cu el si
el cu Mine". (Apoc. 3:20)

ÎNGERII
_________________________
APARITIA LOR
ÎN VESMINTE ALBE

Existenta îngerilor nu este o supozitie, caci Biblia, care este temelia credintei
noastre, ne spune ca ei sunt reali, fiinte din lumea luminii. Ei au fost vazuti si auziti
de barbati si de femei. Marturiile lor sunt relatate de mai mult de 300 de ori în Biblie.
Chiar daca în mod normal îngerii sunt invizibili privirii oamenilor, ei au
puterea sa se faca vazuti si sa ia un aspect omenesc, aproape totdeauna îmbracati în
alb.
Îngerii intervin pe pamânt de la începutul facerii omului.
Pe când se înalta Isus la cer, doi îngeri cu înfatisarea unor barbati s-au aratat
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apostolilor pe muntele Maslinilor :
"Iata ca li s-au aratat doi barbati îmbracati în alb". (Fapte 1:10)
În ziua învierii lui Isus, Maria Magdalena s-a aplecat si s-a uitat în mormânt, si
a vazut :
"Doi îngeri în alb". (Ioan 20:12)
Femeile care venisera cu Isus din Galileia pentru a sarbatori Paştele la
Ierusalim, s-au dus la mormânt dis-de-dimineata, dupa ziua de sabat, având cu ele
miresme si miruri pentru îmbalsamarea trupului lui Isus. Doi barbati în haine
stralucitoare li s-au aratat. (Luca 24:4)
Evanghelistul Marcu precizeaza ca femeile au vazut în mormânt "un tinerel
îmbracat într-un vesmânt alb". (Marcu 16:5)
Îngerii s-au coborât din cer (Matei 28:2) si s-au întors în cer. (Luca 2:15)
Ei au puterea sa apara si sa dispara. Ei vorbesc limbajul oamenilor, totodata
având limba lor proprie, cum ne spune apostolul Pavel în 1Corinteni 13:1 :
"Chiar daca as vorbi în limbi îngeresti ...".

AU EI OARE UN TRUP FIZIC ?

Când îsi iau o înfatisare umana, asemanatori chiar cu tinerii, îngerii sunt diferiti
de oameni. La înviere, oamenii sunt cei ce vor fi ca îngerii :
"La înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor marita, ci vor fi CA ÎNGERII
LUI DUMNEZEU ÎN CER". (Luca 20:36)
Îngerii nu iau înfatisarea mortilor. Ei nu sunt nici fantome. Aceste aparitii ale
mortilor si a fantomelor fac parte din lumea spiritismului, deci sunt demoniace.
Îngerii sunt "TOTI DUHURI slujitoare (a lui Dumnezeu) trimise sa
îndeplineasca o slujba pentru cei ce vor mosteni mântuirea". (Evrei 1:14)
Îngerii nu au un trup fizic, ei sunt "duhuri". Ei sunt imateriali si au o forta si o
libera miscare pe care noi nu o avem. Îngerii se deplaseaza din cer, pe pamânt si de pe
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pamânt spre cer, cu o viteza pe care noi nu o putem pricepe. În aceasta, omul este
inferior si de aceea este scris :
(Isus) "a fost facut pentru putina vreme mai prejos decât îngerii". (Evrei 2:9)
Isus nu este un înger care a luat înfatisare omeneasca. EL ESTE FIUL LUI
DUMNEZEU. Dumnezeu, nu a zis niciodata unui înger :
"Tu esti Fiul Meu". (Evrei 1:5)
Isus S-a întrupat cu adevarat facându-Se "TRUP", adica "OM".
Reântors în cer, Isus a trimis Pe ÎNGERUL SAU la apostolul Ioan pentru a-i
descoperi "lucrurile care au sa se întâmple în curând". (Apoc. 1:1)
În aceasta descoperire, apostolul Ioan a vazut multi îngeri. El a descris câtiva :
"Am vazut un alt înger puternic, care se cobora din cer ... faţa lui era ca
soarele si picioarele lui erau ca niste stâlpi de foc". (Apoc. 10:1)
"Sapte îngeri care tineau cele sapte urgii. Erau îmbracati în in curat, stralucitor,
si erau încinsi împrejurul pieptului cu brâie de AUR". (Apoc. 15:6)
Evanghelistul Matei spune ca înfatisarea îngerului care a aparut Mariei
Magdalena si celeilalte Maria, era :
"ca fulgerul, si îmbracamintea lui alba ca zapada". (Matei 28:3)
Totul este alb, stralucitor, pur, minunat, în aceasta lume a Luminii.

CARE ESTE
PUTEREA LOR ?

"Binecuvântati pe Domnul, îngerii Lui, care sunteti tari în putere, care
împliniti poruncile Lui si care ascultati de glasul Cuvântului Lui". (Ps. 103:20)
Îngerii pot interveni asupra materiei si sa sfideze legile naturii.
Un înger al Domnului a deschis usile temnitei de obste, din Ierusalim, în timpul
noptii, unde erau închisi apostolii si le-au reânchis cu toata grija dupa iesirea acestora
fara ca pazitorii sa observe plecarea lor. (Fapte 5:19-23)
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Pe când Petru a fost pentru a doua oara închis din cauza credintei sale în Isus,
"un înger al Domnului a stat lânga el pe neasteptate si o lumina a stralucit în
temnita. - Petru dormea între doi ostasi, legat de mâini cu doua lanturi; si niste
pazitori pazeau temnita la usa. - Îngerul l-a desteptat pe Petru lovindu-l în coasta si
i-a zis : Scoala-te iute !". (Fapte 12:6-11)
În acel moment "lanturile i-au cazut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis :
"Încinge-te si leaga-ti încaltamintea ... îmbraca-te în haina si vino dupa mine". (Fapte
12:7-8)
Când "au ajuns la poarta de fier, ... ea li s-a deschis singura" (ca usa automata a
unui magazin, printr-un sistem electronic).
Nu era un vis. Îndata ce a ajuns în ulita, îngerul a plecat, iar Petru venindu-si în
fire a zis :
"Acum vad cu adevarat ca Domnul a trimis pe îngerul Său si m-a scapat".
(Fapte 12:11)
Îngerii au o putere surprinzatoare care totusi nu apartine de domeniul fizic,
deoarece îngerii sunt "DUHURI"
La învierea lui Isus, un înger ... a pravalit piatra mare si grea de la usa
mormântului. (Matei 28:2) Un om singur nu ar fi putut sa o deplaseze. Îngerul a
facut-o fara greutate.
Prorocul Daniel a fost aruncat în groapa leilor, la Babilon, din ordinul
împaratului Darius si Dumnezeu a intervenit în ajutorul lui Daniel :
"Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său si a închis gura leilor". (Daniel 6:22)
Cum a facut îngerul aceasta ? A paralizat el leii ? În orice caz, ce e sigur, este
ca leii nu au facut nici un rău lui Daniel si nu s-a gasit pe el nici o zgârietura, datorita
interventiei îngerului.
Îngerii sunt superiori, în tarie si putere, oamenilor. (2Petru 2:11)
Despre puterea lor ne mai vorbesc si alte texte :
"Un alt înger PUTERNIC care se cobora din cer". (Apoc. 10:1)
"Un alt înger, care avea STAPÂNIRE asupra focului". (Apoc. 14:18)
"Un alt înger care avea O MARE PUTERE". (Apoc. 18:1)

CARE SUNT MISIUNILE LOR ?
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1. Dumnezeu îi foloseste câteodata pentru a face judecata pe pamânt :
"Un nimicitor" a lovit pe întâii nascuti din toata tara Egiptului, dar nu s-a atins
de familiile evreilor care aveau, pe pragul de sus al caselor si pe cei doi stâlpi ai usilor,
sângele unui miel de Paste. (Exod 12:23-29)
"Îngerul Domnului a ucis în tabara Asirienilor185.000 de oameni" care se
pregateau sa distruga Ierusalimul. (2Împarati 19:35)
"Un înger al Domnului" l-a lovit pe orgoliosul Irod, care nu daduse slava lui
Dumnezeu, si a murit mâncat de viermi. (Fapte 12:23)
Doi îngeri "au staruit de LOT" sa paraseasca cetatea Sodoma, caci ziceau ei,
"Ne-a trimis Domnul" ca sa nimicim locul acesta. (Geneza 19:13)
Cartea Apocalipsa ne descopera misiunea mai multor îngeri în împlinirea
mâniei lui Dumnezeu la sfârsitul timpurilor :
"Cei patru îngeri, care stateau gata pentru ceasul, ziua, luna si anul acela, au
fost dezlegati, ca sa omoare a treia parte din oameni". (Apoc. 9:15)
"Am vazut în cer ... sapte îngeri care aveau sapte urgii, cele din urma, caci cu
ele s-a ispravit mânia lui Dumnezeu". (Apoc. 15:1)
"Am auzit un glas tare, care venea din Templu si care zicea celor sapte îngeri :
"Duceti-va si varsati pe pamânt cele sapte potire ale mâniei lui Dumnezeu !". (Apoc.
16:1)
Aceste judecati privesc doar pe cei necredinciosi, care traiesc în întuneric,
departe de Dumnezeu. Crestinii, copiii lui Dumnezeu, care umbla în Lumina, sunt
salvati, ajutati de îngeri.
2. În Biblie, exista numeroase exemple în legatura cu ajutorul si
interventia îngerilor în favoarea crestinilor :
. Un înger al Domnului i s-a aratat lui Moise "într-o flacara de foc, care iesea
din mijlocul unui rug". (Exodul 3:2)
. Un înger l-a ajutat pe Moise în misiunea de eliberator al poporului evreu si a
mers înaintea lui. (Exodul 32:34 si 7:30-35)
. Un înger a vorbit lui Moise pe muntele Sinai. (Fapte. 7:38)
. Un înger a fost trimis de Dumnezeu ca sa conduca si sa ocroteasca poporul
evreu la iesirea din Egipt :
"Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israel ...". (Exod 14:19;
23:20 si Numerii 20:16)
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. Un înger a venit de doua ori în ajutorul lui Agar, roaba Saraiei (nevasta lui
Avram) pe când se gasea în situatii grele. (Geneza 16:7-12 si 21:14-21)
. Un înger a venit în ajutorul lui Ilie în pustiul Neguev si i-a adus o turta coapta
si un ulcior cu apa. (1Împarati 19:5-8)
. Un înger al Domnului s-a aratat în vis lui Iosif pentru a-l avertiza de planul
criminal al lui Irod împotriva lui Isus si i-a zis sa fuga în Egipt. (Matei 2:13)
. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip si i-a zis sa se duca dupa un etiopian,
un famen al împaratesei Candace, ca sa-l ajute sa înteleaga lucrarea mântuitoare a lui
Isus, dupa textul din Isaia, capitolul 53, pe care acesta îl citea în carul său. (Fapte
8:26)
. Un înger a intrat în casa lui Corneliu si i-a spus sa mearga sa caute pe
apostolul Petru. (Fapte. 11:13)
. Un înger al lui Dumnezeu i-a aparut apostolului Pavel si l-a avertizat în
legatura cu naufragiul care va avea loc. Îngerul i-a spus lui Pavel sa nu-i fie teama si
l-a asigurat ca viata sa si a celor ce sunt cu el, vor fi scapate. (Fapte 27:23)

SI, ASTAZI ?

Aparitii ale îngerilor au loc chiar în zilele noastre. Am auzit si citit despre
aceasta. Nu demult, am ascultat cu atentie pe misionarul Bernard JOHNSON
povestind cum Dumnezeu a intervenit prin intermediul îngerilor în timpul unei
campanii de evanghelizare pe care o tinuse în Africa de Sud.
"Niste oameni mascati au aruncat cu bombe incendiare pe estrada, a spus el.
Deasemenea, i-am vazut aruncând benzina pe masina Mercedes, pe care un prieten
mi-a pus-o la dispozitie, si i-au dat foc.
În acel moment, am chemat în ajutor pe Domnul, si focul s-a stins imediat. Ca
urmare, câteva persoane ne-au întrebat : "Unde sunt cei doisprezece oameni în haine
albe care au venit sa stinga focul ? Ei au diparut în aer. Cu siguranta ca erau îngeri.
Lucru de mirare, estrada care începuse sa arda, nu avea nici urma de foc, iar
Mercedesul pe care era înca benzina, nu avea nici o urma de arsura. Este inexplicabil.
În urma acestui miracol, în acea zi 2.500 de persoane s-au predat lui Isus
Hristos".
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Tchourka, un crestin, tigan norvegian mi-a spus, cum un tânar a venit în
repetate rânduri si l-a avertizat sa nu plece cu caravana din locul unde era stationat; sa
astepte pâna mâine, caci un mare pericol îl astepta. Dupa ce a ezitat, a ascultat acest
avertisment. Mai târziu, el aflase ca blocuri de piatra s-au desprins si au cazut exact la
ora si în locul pe unde trebuia sa treaca cu caravana, pe un drum de munte. S-a dus
atunci sa caute în sat pe acel tânar. Nimeni nu-l cunostea.
Poate ca a fost un înger ? Exista îngeri, este scris în Biblie ca "unii au gazduit
fara sa stie pe îngeri". (Evrei 13:2)
As putea sa mai adaug la aceasta lista, caci multe alte manifestatii au fost
semnalate.
Îngerii pot sa intervina în favoarea crestinilor în situatii cu totul diferite, cum a
fost pe timpul apostolilor.

AVERTISMENTUL SI PROTECTIA
ÎNGERILOR

Biblia contine texte încurajatoare pentru crestini, în ceea ce priveste protectia
îngerilor. Sunt promisiuni, adevaruri în care trebuie sa credem.
Iata câteva exemple :
"Îngerul Domnului tabaraste în jurul celor ce se tem de El si-i scapa din
primejdie". (Ps. 34:7)
"Feriti-va sa nu defaimati nici macar pe unul din acesti micuti; caci va spun ca
îngerii lor în ceruri vad pururi fata Tatalui Meu care este în ceruri", spune Isus.
(Matei 18:10)
Noi nu-i vedem, dar ei ne vad si pot sa apara, când Dumnezeu o considera
necesar.
"El va porunci îngerilor Săi sa te pazeasca în toate caile tale". (Ps. 91:11)
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Noi crestinii, suntem obiectul atentiei personale ale îngerilor.
"Este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur pacatos care se
pocaieste". (Luca 15:10)
Îngerii s-au bucurat atunci când am acceptat pe Isus ca Salvator în viata noastra
si ei se bucura de fiecare data când un suflet se pocaieste si crede în Isus. Ei vad
munca de evanghelizare a Bisericii. Ei participa si se bucura. Aceasta ar trebui sa ne
încurajeze ca sa câstigam suflete pentru Domnul.
Putem chiar sa ne gândim ca la moartea noastra, un înger va veni si ne va
conduce în raiul ceresc, cum a fost cazul lui Lazar.
"Saracul a murit si a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam". (Luca 16:22)
Fiind chemat într-o zi la capatâiul unui batrân care era pe moarte, l-am auzit
soptind aceste cuvinte : "Vad un înger si îl aud chemându-ma pe nume", apoi a lasat
sa-i scape o ultima suflare.
Au mai fost si alte cazuri aproape identice în istoria Bisericii.
Biblia spune ca ei au ca misiune, sa îndeplineasca "SLUJBA PENTRU CEI CE
VOR MOSTENI MÂNTUIREA". (Evrei 1:14) Ei sunt slujitori ai lui Dumnezeu.
(Apoc. 22:9)
Sa-i multumim Domnului !

NUMELE LOR

Îngerii au diferite nume, cum ar fi :
- Înger al lui Dumnezeu (Geneza 28:12; Judec. 13:6; Matei 22:30; Luca 12:8;
Ioan 1:51)
- Înger al Domnului (Matei 1:20 si 28:2; Luca 1:11 si 2:9)
- Sfintii îngeri (Marcu 8:38)
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- Îngeri alesi (Timotei 5:21)
Unii îngeri au nume si titluri, fiind bine organizati în cer :
- Îngerul Gabriel a fost trimis la fecioara Maria. El este citat de patru ori în
Biblie (Luca 1:19 si 1:26; Daniel 8:16 si 9:21)
- Arhanghelul Mihail este citat în Iuda 9 si Apocalipsa 12:7. El are îngeri sub
responsabilitatea sa. Deci el este un "sef" al îngerilor.
- Anumiti îngeri sunt numiti "Heruvimi" (Ezechiel 10:1) si "Serafimi" (Isaia
6:2). Aceste doua categorii au aripi. Iata textele în care este vorba despre ei :
- "Vâjâitul aripilor heruvimilor ... ; ... se vedea ceva ca o mâna de om sub
aripile lor". (Ezechiel 10:5 si 8)
- Dumnezeu "a pus niste heruvimi (La rasaritul gradinii Edenului) ... ca sa
pazeasca drumul care duce la pomul vietii". (Geneza 3:24)
- "Serafimii stateau deasupra Lui (Dumnezeu), si fiecare avea sase aripi". (Isaia
6:2)
- Înainte de caderea sa, diavolul era "un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse".
(Ezechiel 28:14)
Cu aripi, sau fara aripi, îngerii pot sa se deplaseze foarte repede :
"Un înger care zbura prin mijlocul cerului". (Apoc. 14:6)
"Gavril, a venit repede în zbor iute". (Daniel 9:21)

NUMARUL LOR

Îngerii sunt o ostire numeroasa (Iov 25:3), zeci de mii, o adunare în sarbatoare
(Evrei 12:22).
"Am auzit glasul MULTOR ÎNGERI ... . Numarul lor era de zece mii de
ori zece mii si MII DE MII".
Ei ziceau cu glas tare :
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"Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat sa primeasca puterea, bogatia,
întelepciunea, taria, cinstea, slava si lauda !" (Apoc. 5:11-12)
Daca apostolul Ioan a vazut, în descoperirea ce i-a fost data, mai multi îngeri,
nu este surprinzator ca Isus i-a spus lui Petru, care voia sa-L apere cu sabia :
"Crezi ca n-as putea sa rog pe Tatal Meu, care Mi-ar pune îndata la îndemâna
mai mult de DOUASPREZECE LEGIUNI DE ÎNGERI ?
Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic ca asa trebuie sa se întâmple ?"
(Matei 26:53-54)
Îndata ! Ce rapiditate ! Mii de îngeri ar fi venit sa-i striveasca pe toti cei
care ar fi vrut sa-L opreasca. Isus a refuzat acest ajutor, caci El a venit ca sa-Si
dea viata rascumparare pentru salvarea oamenilor si El a voit sa împlineasca
voia lui Dumnezeu, Tatal Său, pâna la moartea pe cruce, fara de care niciun om
nu ar fi putut fi salvat.

UN RAZBOI ÎN CER

Lumea invizibila este adevarata.
"Prin El (Hristos) au fost facute toate lucrurile care sunt în ceruri si pe pamânt,
cele vazute si cele nevazute". (Coloseni 1:16)
Spre surprinderea noastra, Biblia ne vorbeste despre un razboi, într-o lume
invizibila ochilor nostri :
"În cer s-a facut un razboi. MIHAIL si ÎNGERII LUI s-au luptat cu balaurul. Si
balaurul cu îngerii lui s-au luptat si ei, dar nu au putut birui; si locul lor nu li s-a mai
gasit în cer". (Apoc. 12:7-8)
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Într-un alt razboi, s-au înfruntat arhanghelul Mihail cu dragonul, numit diavol,
în legatura cu trupul lui Moise :
"Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului si se certa cu el pentru
trupul lui Moise ...". (Iuda 9)
Printre altele, Biblia ne spune ca unii îngeri " nu si-au pastrat vrednicia", si s-au
revoltat împotriva lui Dumnezeu (Iuda 6).
Dumnezeu nu a crutat "pe îngerii care au pacatuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde
stau înconjurati de întuneric, legati cu lanturi si pastrati pentru judecata". (2Petru 2:4)
În timpurile acestea, o mare activitate are loc în lumea invizibila a îngerilor,
care vor participa la evenimentele care se pregatesc si care însotesc revenirea lui Isus
Hristos, cum ne descopera cartea Apocalipsa, când diavolul va fi legat si aruncat în
Adânc :
"Am vazut coborându-se din cer un înger, care tinea în mâna cheia Adâncului
si un lant mare. El a pus mâna pe balaur, pe sarpele cel vechi, care este Diavolul si
Satana, si i-a legat pentru o mie de ani. I-a aruncat în Adânc ..." . (Apoc. 20:1-3)

ISUS VA REVENI
CU TOTI ÎNGERII SAI

Evenimentul cel mai maret, va fi la venirea lui Isus pe norii cerului, însotit de
toti îngerii. El, Însusi a anuntat aceasta revenire în slava :
"Când va veni Fiul omului în slava Sa, CU TOTI SFINTII ÎNGERI ...". (Matei
25:31)
Apostolul Pavel confirma aceasta a doua venire a lui Isus, cu toti îngerii, în una
dintre epistolele sale :
"... La descoperirea Domnului Isus din cer, CU ÎNGERII PUTERII LUI".
(2Tesaloniceni 1:7)
Ce oaste cereasca formidabila, minunata si puternica !
Toti acesti îngeri se vor face vazuti Bisericii, lui Israel si tuturor supravietuitorilor
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"prapadeniei neasteptate" a popoarelor.
Isus va trimite pe îngeri pentru :
- a "smulge din Împaratia Lui ... pe cei ce savârsesc faradelegea ... si-i vor
arunca în cuptorul aprins". (Matei 13:41-42)
- "Vor desparti pe cei rai de cei buni". (Matei 13:49)
- "A aduna pe alesii Lui". (Matei 24:31)
Un arhanghel va anunta a doua venire a lui Isus :
"Însusi Domnul ... cu glasul unui arhanghel ... se va coborî din cer". (1Tesal.
4:16)
Ce sarbatoare va fi atunci când împreuna cu toti îngerii ne vom închina
Domnului Isus, la revenirea Sa !
Caci Dumnezeu spune ca :
"TOTI ÎNGERII LUI DUMNEZEU SA I SE ÎNCHINE"
(Evrei 1:6)
"Pe Acela care a fost facut "pentru putina vreme mai prejos decât îngerii",
adica pe Isus, Îl vedem "ÎNCUNUNAT CU SLAVA SI CU CINSTE" din pricina
mortii pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El sa guste moartea
pentru toti ...". (Evrei 2:9)
Într-o clipita schimbati, noi vom fi în momentul revenirii lui Isus îmbracati în
neputrezire si în nemurire, prin puterea lui Isus Hristos Însusi. (1Corinteni 15:51-57
si Filipeni 3:21)
Si împreuna cu îngerii ne vom închina lui Isus,
- ÎMPARATUL ÎMPARATILOR
- DOMNUL DOMNILOR (Apoc. 19:16)
- CEL DINTÂI SI CEL DE PE URMA
- CEL VIU, CARE A FOST MORT (Apoc. 1:17-18)
- CEL CARE A ÎNVIAT. (Apoc. 2:8)
Aceasta zi a revenirii lui Isus, împreuna cu îngerii, este aproape.
Sa fim pregatiti pentru a-L întâmpina !
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