
�������

a III-a Parte principal� 
 

Isus din Nazaret în lucrarea Sa ca Hristos (Mesia) 
din Iudea �i pân� în Galilea 

Luca 4, 1 – 9, 50 
 

�apte raze ale slavei lui Hristos în starea Lui de smerenie 
A. Prima raz� 

Hristos (Mesia) iese victorios din ispit� 
 
   Arborele genealogic al Domnului Isus din capitolul 3 a ar�tat c� Isus prin întruparea Sa a intrat 
în rândul omenirii, al c�rei început este Adam. Str�mo�ul lui Isus a fost Adam. Totdeauna când 
expresia „Adam este str�mo�ul lui Isus” ajunge la urechile noastre, sau este pus� înaintea ochilor 
no�trii, trebuie s� devenim pentru un moment lini�ti�i, ca s� ador�m pe Fiul ve�nic al lui 
Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu, care S-a coborât atât de mult. 
   Deoarece Domnul Isus, ca urma� al lui Adam, a ref�cut ceea ce str�mo�ul S�u – Adam – a 
stricat �i a distrus, Pavel Îl nume�te u l t imul  Adam (es-chatos Adam), sau al doilea Adam (vezi 
1 Corinteni 15, 22,45,47; Romani 5, 12,18). 
   »Ultimul Adam«, ca �i primul Adam, are de trecut un examen. 
   Va câ�tiga El, sau va fi înfrânt? Aceasta este acum marea întrebare. 
   To�i cei trei sinoptici, care au cunoscut importan�a acestei probe cu rezultate pentru ve�nicie, 
relateaz� despre ea. Ea a avut loc la începutul intr�rii lui Isus în activitatea Sa mesianic� public�. 
Vrem s� accentu�m în mod deosebit importan�a indic�rii acestui moment. 
 

1. Istoria ispitirii 
Luca 4, 1-13 

 
   Aceast� controvers� apar�ine celor mai mari controverse ale literaturii mondiale. Cu respira�ia 
t�iat� privim la Domnul Isus, a�a cum privim la un om care trece pe o punte îngust�, labil�, 
a�ezat� la în�l�ime mare peste un torent învolburat. Un singur pas f�cut în nesiguran��, �i totul 
este pierdut. 
   Cea mai decisiv� hot�râre, care a fost luat� vreodat�, a avut loc în acele ore de ispitire, pe care 
ni le prezint� Evanghelia. Aic i  s -a  deci s  pent ru  Isus  Însu� i ,  ca  � i  pen t ru  noi ,  
v i i to rul  t emporal  � i  ve�nic .  Dac�  � i  Cel  de-a l  do i lea  Adam nu  ar  f i  t recu t  cu 
b ine  proba ,  a�a  cum a  f�cut  pr imul  Adam,  a tunci  nu  ar  mai  f i  fos t  n ici  
Ghets imani ,  n ic i  Golgota ,  n ic i  Pa� t e ,  n ic i  Rusal i i .  Iadul  ve�nic  ar  f i  fos t  
par tea  noas t r� .  
   Revenim la text: 
 
1. Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan, �i a fost dus de Duhul în pustie, 
2. unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea; 
�i dup� ce au trecut acele zile, a fl�mânzit. 
 
   Prin cuvintele »plin de Duhul Sfânt« �i »de la Iordan« Luca leag� aceast� istorisire de relatarea 
despre botez. În timp ce ceilal�i oameni care au fost boteza�i s-au întors la casele lor, ca s�-�i reia 
vechea activitate c�l�uzi�i de un duh nou, pentru Isus se deschide un stil de via�� cu totul nou, cu 
totul deosebit de via�a pe care a avut-o pân� acum. Pentru început S-a dus iar��i în pustie, în 
singur�tate! 
   Isus nu S-a dus în pustie, pentru c� a�a a vrut El. Duhul Sfânt, care locuia în toat� plin�tatea în 
El, L-a mânat cu putere într-acolo, nu numai spre pustie, ci ca s� umble prin pustie, �i anume cu 
un scop foarte precis. 
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   Inten�ia lui Dumnezeu a fost ca Isus s� fie ispitit de diavolul. Deci Dumnezeu Însu�i st� înapoia 
acestei ispitiri din pustie. (compar� cu Luca 22, 31 �i urm�toarele; 1 Corinteni 10, 13).  �i pe 
baza Vechiului Testament, „cel ispitit” este totdeauna cel credincios �i neprih�nit, �i nu cel 
necredincios. Compar� ca exemplu pe Avraam (Genesa 22), Iosif, Iov, etc. Scopul ispitirii este 
punerea la încercare �i consolidarea credin�ei, �i nu periclitarea sau distrugerea ei. (Compar� 
Iosif în casa lui Potifar). De aceea putea, de exemplu, Iacov s� scrie: »Nimeni, când este ispitit, 
s� nu zic�: „Sunt ispitit de Dumnezeu”. C�ci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca s� fac� r�u, �i El 
Însu�i nu ispite�te pe nimeni.« (Iacov 1, 13) – �i deoarece aceasta a�a este, �i nu poate fi altfel, 
cre�tinul s� se bucure totdeauna când ajunge în tot felul de ispite. Compar� Iacov 1, 2 – În 
Psalmi avem de mai multe ori rug�ciunea  pentru astfel de încerc�ri. Cite�te Psalmul 26, 2; 
139, 23 �i urm�toarele; Ieremia 20, 12.  
   De aceea rug�ciunea adresat� lui Dumnezeu în Tat�l nostru: »Nu ne duce în ispit�, ci 
izb�ve�te-ne de cel r�u« nu poate fi în�eleas� altfel decât „p�ze�te-m� de cel r�u, în sensul ca el 
s� nu m� ia prin surprindere – ci Tu, Dumnezeule, d�-mi victoria, atunci când du�manul m� 
atac�, m� chinuie sau m� înfrico�eaz�.” 
   Satana însu�i intr� pe câmpul de lupt�, a�a cum nu s-a ar�tat niciodat�. C�petenia întunericului 
s-a n�pustit asupra Domnului Isus cu toate for�ele iadului, timp de patruzeci de zile. Satana �tia 
despre ce este vorba.  
   Dac� cineva va întreba: „Nu este condamnabil �i p�cat, ca s� vii în leg�tur� cu diavolul?”, 
vrem s� d�m un r�spuns dublu:1 
   Istoria ispitirii Domnului Isus poate fi numit� o descoperire îngrozitoare a existen�ei for�ei �i 
legilor împ�r��iei întunericului. Existen�a acestei împ�r��ii a r�ului personal nu este descoperit� 
prin Duhul Sfânt. Ea se descopere pe sine îns��i prin fapte, a�a cum este ispitirea lui Isus. Istoria 
ispitirii arat� c� diavolul este un duh r�u, un du�man al lui Dumnezeu. Diavolul cunoa�te pe Isus, 
de aceea Îl ur��te. Diavolul cunoa�te Scriptura, �i de aceea o ur��te. El o ur��te �i o 
r�stâlm�ce�te. R�stâlm�cirea �i în�elarea sunt elementul lui, minciuna este lucrarea lui. 
   Ceea  ce  es te  c iuda t ,  es te  fap tu l  c�  to tdeauna t impul  ce lor  mai  mar i  în f lor i r i  
a le  Împ� r�� i e i  lu i  Dumnezeu  au  fost  înso � i t e  de  reac � i i  mar i  de  împot r iv i re  
d in  par tea  împ� r�� i e i  în tuner icu lui .  – Acolo unde începe istoria omenirii, tat�l minciunii 
se arat� în înf��i�area unui �arpe. Când Israel urma s� devin� poporul ales al lui Dumnezeu, el 
imit� minunile lui Moise prin vr�jitorii lui din Egipt. Când Fiul lui Dumnezeu a venit în carne, el 
înmul�e�te num�rul îndr�ci�ilor �i încearc� s�-L duc� la c�dere. �i când vede ultima perioad� a 
dezvolt�rii Împ�r��iei lui Dumnezeu, este cel mai aprins de mânie „pentru un timp scurt” 
(Apocalipsa 20, 3). 
   Ispitele de care a avut parte Domnul Isus aici în pustie au fost mult mai grele decât ale primilor 
oameni. Ei se aflau în Paradisul minunat, erau vizita�i de Dumnezeu �i nu �tiau nimic de atacurile 
�i ispitele îngrozitoare ale Satanei. Isus se afla în pustia neprimitoare, unde era numai nisip �i 
pietre. El a fost constrâns l�untric f�r� încetare patruzeci de zile �i patruzeci de nop�i de c�tre 
diavolul. Tensiunile l�untrice au fost imense, a�a c� timp de patruzeci de zile a uitat s� m�nânce.2 
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1 1. Domnul Isus nu a �tiut c� este diavolul. C�ci cum S-ar fi l�sat atunci Domnul Isus s� fie dus de diavolul pe 
munte �i pe stra�ina Templului. Dac� ar fi �tiut c� este diavolul care Îl duce, ar fi spus imediat „Nu!”, �i nu S-ar mai 
fi l�sat condus de el, �i nu l-ar mai fi ascultat. Nici nu S-ar mai fi l�sat s� ajung� în a doua �i a treia ispit�, ci ar fi 
spus de la început „Înapoia Mea, Satana!” – �i dac� Domnul Isus ar fi �tiut mai dinainte c� este diavolul, atunci El ar 
fi fost „atot�tiutor”, a�a cum afirm� unii despre El, atunci toat� ispitirea ar fi fost numai o mare înscenare, �i nu o 
ispitire în adev�ratul ei sens. 
2. Domnul Isus nu S-a dat de bun� voie s� fie ispitit. El nu a venit în chip vinovat în leg�tur� cu diavolul, ci 
dimpotriv�, El „ a  f o s t  d u s  d e  D u h u l  S f â n t ”  în pustie, �i ceea ce p�rea s� fie o ac�iune a diavolului, era 
hot�rât de Dumnezeu �i f�cea parte din planul de mântuire al lui Dumnezeu. 
Ceea ce a început prin Duhul, a fost apoi f�cut des�vâr�it prin Duhul, �i anume prin Sabia Duhului, care este 
Cuvântul lui Dumnezeu. 
2 Unii au crezut c� aceast� re�inere a lui Isus nu a fost total�, El nu ar fi renun�at la minimul de hran�, pe care o 
oferea pustia (mierea s�lbatic� �i l�custele). Chiar �i numai cuvântul „ouden”=nimic respinge aceast� presupunere. 
Ca dovezi pentru un timp a�a de îndelungat de post sunt nu numai exemplele lui Moise �i Ilie, ci exemple din timpul 
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   Într-o astfel de situa�ie de sl�biciune de moarte trebuie s� se fi aflat Isus dup� cele patruzeci de 
zile, �i acest moment l-a folosit ispititorul pentru ultimul �i decisivul atac. 
 

Prima ispit� 
Luca 4, 3 �i 4 

 
3. Diavolul I-a zis: „Dac� e�ti Fiul lui Dumnezeu, porunce�te pietrei acesteia s� se fac� 
pâine.” 
4. Isus i-a zis: „Este scris: Omul nu va tr�i numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din 
gura lui Dumnezeu.” 
 
   Satana preg�te�te urm�torul atac. Probabil c� se prezint� lui Isus într-un înger de lumin� (2 
Corinteni 11, 14), probabil într-o înf��i�are deosebit� de ipocrizie. Vine din afar� (din motive 
care nu sunt imediat de recunoscut) ca unul care se intereseaz� de Isus �i Îl comp�time�te, �i 
despre al c�rui caracter Isus va primi mai târziu mereu mai mult� lumin�. Domnul Isus îl 
recunoa�te din cuvintele lui. 
   Versetele 3 �i 4 prezint� o ispit� care a fost bine gândit�. Necunoscutul se apropie cu 
compasiune cordial� de Isus, care era complet epuizat de foamete, �i Îi propune ca în baza 
filia�iunii Lui cu Dumnezeu („De unde �tie el aceasta?”, se va fi întrebat Domnul Isus) s� 
transforme piatra aceasta în pâine. 
   Singularul folosit de Luca »porunce�te p ie t re i  aces te ia « este mai concret decât pluralul 
folosit de Matei; »Porunce�te ca pietrele acestea s� se fac� pâini«. Probabil c� Satana i-a dat 
chiar o piatr� care prin forma ei amintea de o pâine �i care trezea dorin�a dup� pâine. – Acest 
uciga� al sufletelor se folose�te de momentul potrivit, de locul potrivit �i de împrejur�rile 
potrivite. Când suntem singuratici, când ne chinuie o nevoie �i ne apas� dureri, sau venim acas� 
de la studiul biblic, atunci el este pe pozi�ie. 
   Cuvintele: »Dac� e�ti Fiul lui Dumnezeu« exprim� îndoiala, exact a�a ca �i la prima ispit� din 
Paradis (Genesa 3, 1); sensul ei este: „Dac� Tu e�ti cu adev�rat Fiul lui Dumnezeu, atunci nu 
trebuie s� suferi de foame, nu trebuie s� stai într-o astfel de stare de epuizare. Nu este demn de 
Tine.” Satana face aluzie la vorbirea lui Dumnezeu la botezul Domnului: »Tu e�ti Fiul Meu 
Preaiubit«. Vrea s� pun� în încurc�tur� pe Isus cu privire la filia�iunea Lui �i cu privire la 
m�rturia Tat�lui ceresc �i s�-L fac� s� adapteze starea Lui exterioar� la pozi�ia Lui de Fiu al lui 
Dumnezeu. 
   Isus simte epuizarea Lui total�, sim��mântul de foame este cople�itor. Este nedrept în acest caz 
s� te folose�ti de darurile date de Dumnezeu? Darurile au fost date, ca noi s� lucr�m cu ele, ca 
ele s� prolifereze, etc. 
   Dar darurile �i puterile pe care Dumnezeu ni le-a încredin�at nu ne-au fost date ca scopuri în 
sine, ci ca mijloace pentru un anumit scop. Satana voia s� fac� pe Isus s� foloseasc� puterea de a 
face minuni, care I-a fost dat� pentru întemeierea Împ�r��iei lui Dumnezeu, ca scop în sine, �i nu 
ca mijloc pentru un anumit scop. Prin aceasta Isus ar fi renun�at în chip despotic la condi�iile 
devenirii Lui ca Om, c�rora El Se supusese de bun� voie. El ar fi renun�at astfel la coborârea Lui, 
la devenirea Lui ca Om, �i �i-ar fi luat iar��i pozi�ia de Fiu al lui Dumnezeu, adic� 
atotputernicie-atot�tiin��, �i prin minuni ar fi înl�turat toate suferin�ele p�mânte�ti, f�r� ca p�catul 
s� fie înl�turat (care era adev�rata cauz� a tuturor suferin�elor). Prin aceasta programul venirii 
Sale ar fi fost distrus. 
   Dar Isus nu a vrut s� fac� uz de pozi�ia Lui de Fiu al lui Dumnezeu, El S-a dezbr�cat de ea, 
adic� a renun�at la ea. Era voin�a divin�, ca El s� încredin�eze în totalitate Tat�lui ceresc grija 
fa�� de trupul Lui, �i paza trupului Lui. »C�uta�i mai întâi Împ�r��ia lui Dumnezeu �i toate 
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nostru au dovedit c� organismul uman poate rezista o perioad� a�a de îndelungat� f�r� s� primeasc� nici-un fel de 
hran�. Se spune c� dup� 6 s�pt�mâni de post momentul devine a�a de critic, c� nevoia de hran� devine extrem de 
necesar�; c�ci corpul complet epuizat se simte le�inat. 
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celelalte vi se vor da pe deasupra«. Aceste cuvinte trebuiau s� se împlineasc� în primul rând cu 
El. C ine  se  dedic�  în  to ta l i t a te  lucr� r i i  lu i  Dumnezeu  � i  scopur i lor  Lui  s f in te , 
acela nu are nevoie, �i nu trebuie, s� se îngrijoreze de hran�, dac� Dumnezeu va c�l�uzi lucrurile 
în a�a fel, ca ea s� lipseasc�. Dac� for�ele naturale (în acest caz pâinea) nu sunt suficiente, 
Dumnezeu va face minuni. Aceasta spune Cuvântul la care se refer� Mântuitorul, când se 
împotrive�te ispititorului: »Omul nu va tr�i numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din 
gura lui Dumnezeu.« Prin aceasta Isus se a�eaz� în totalitate în rândul oameni lor  �i nu vrea s� 
ocupe pozi�ia privilegiat� de Fiu  a l  lu i  Dumnezeu . El  nu  vrea  s�  � t i e  de  nic i -o  a l t�  
poz i � i e  de  Fiu  a l  lu i  Dumnezeu ,  decât  aceea  care  es te  inc lus�  în  na tura  Sa  ca  
Om. Dac� El Î�i va veni în ajutor în pozi�ia pe care o are ca Fiu  a l  lu i  Dumnezeu , atunci nu 
mai este un model pentru oameni. 
   Expresia omul, rostit� de Domnul Isus, aminte�te Satanei c�  Isus ,  cu  toa te  c�  es te  Fiu l  
lu i  Dumnezeu ,  S-a  deci s  s�  respecte  în  to ta l i t a te  condi � i i l e  ex is ten �ei  umane. 
Ca oricare alt om, vrea zilnic s�  roage pe Tat�l S�u pentru pâine, �i s-o a�tepte de la El. Vrea s� 
sufere oboseala �i foamea, f�r� ca s�-�i caute refugiul cu autoritate în vre-un mijloc de alinare. 
El spune prin aceasta, c� con�tien�a de demnitatea Sa de Fiu al lui Dumnezeu ca Dumnezeu 
adev�rat nu-L va face niciodat�, nici m�car pentru o clip�, s� discrediteze starea Sa de smerenie 
ca Om. El vrea s�  Se  încread�  f�r� rezerve în Tat�l S�u ceresc în absolut toate lucrurile. El, 
Tat�l ceresc, va face totul a�a cum trebuie.3 
   Se mai remarc� un al treilea lucru: în r�spunsul dat la atacurile Satanei, El nu se refer� la vocea 
cereasc�, care I S-a adresat cu ocazia botezului în Iordan (Luca 3), ci la Cuvântul lui Dumnezeu, 
care este scris în limba mosaic�. Cuvintele Sale, cu care biruie pe diavolul, nu sunt noi, care s� 
poarte pecetea Lui, ci sunt cuvinte ale lui Dumnezeu, demult rostite, �i care st�teau scrise în 
Scripturi. El ia aceste cuvinte ale Scripturii, asemenea unui israelit evlavios, ca pe cuvintele 
Dumnezeului S�u, potrivite situa�iei grele în care Se afla în ceasul ispitirii, copil�re�te �i cu toat� 
încrederea, ca mângâiere �i sprijin în existen�a Sa uman�. Nu numai »Eu �i Tat�l suntem una«, ci 
�i: Eu �i omenirea suntem una! 
   Versetul biblic din Deuteronom 8, 3 nu înseamn� c� Isus �i noi nu avem nevoie de hran� pentru 
men�inerea vie�ii. Dumnezeu a creat pâinea pentru hrana omului. Dar Dumnezeu poate, dac� 
vrea, s� îngrijeasc� �i s� men�in� în via�� pe oameni �i pe alte c�i (Deuteronom 29, 5). De aceea 
Dumnezeu a l�sat poporul în pustie s� înfometeze �i apoi l-a hr�nit cu mana, ca s�-i fac� 
cunoscut, c� omul tr�ie�te cu tot ce i ese  din gura lui Dumnezeu, adic� în baza poruncilor lui 
Dumnezeu. Aceasta înseamn�: Cuvântul lui Dumnezeu are o putere a�a de mare, c� men�ine 
via�a (Psalmul 33, 9). 
   A�a a privit Domnul Isus acest Cuvânt al Vechiului Testament, �i a  i e� i t  b i rui tor  din ispita 
pe care Israel n-a trecut-o biruitor. 
   Rezum�m: 
   Sensul primei ispitiri este: 
   a) Credin�a este o încredere neîngr�dit�, copil�reasc�. Dumnezeu poate, �i va men�ine via�a �i 
acolo unde nu este nimic, unde totul este împotriva oric�rei ra�iuni (Luca 5, 1 �i urm�toarele). 
   b) Credin�a este apoi , folosirea a�a cum se cuvine a darur i lo r 4 date de Dumnezeu. 
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3 Versetul amintit de Domnul Isus din Deuteronom 8, 3 spune (pentru o claritate mai deplin� citim împreun� cu 
versetul 2): »Adu-�i aminte de tot drumul pe care te-a c�l�uzit Domnul, Dumnezeul t�u (pe Israel), în timpul acestor 
patruzeci de ani în pustie, ca s� te smereasc� �i s� te încerce, ca s�-�i cunoasc� pornirile inimii �i s� vad� dac� ai s� 
p�ze�ti sau nu poruncile Lui. Astfel, te-a smerit, te-a l�sat s� suferi de foame, �i te-a hr�nit cu man�, pe care nici tu 
nu o cuno�teai �i nici p�rin�ii t�i nu o cunoscuser�, ca s� te înve�e c� omul nu tr�ie�te numai cu pâine, ci cu orice 
lucru care iese din gura lui Dumnezeu tr�ie�te omul.« (Psalmul 33, 9). 
   Atât cu privire la textul din Vechiul Testament. El ne arat� cât de mult Isus este �i vrea s� fie Om, cât de mult 
cunoa�te istoria poporului S�u �i cum S-a identificat în totul cu poporul S�u: »Om cu adev�rat«, descinzând din 
David, Avraam �i Adam (compar� cu arborele genealogic din capitolul 3). 
4 Isus subordoneaz� darurile Sale, �i utilizarea lor, Scripturii, care descopere voia lui Dumnezeu �i ne arat� ca s� ne 
supunem Lui. Cuvintele din Deuteronom 8, 3, cu care se împotrive�te ispititorului, arat� c� via�a descinde din 
Cuvântul lui Dumnezeu (Genesa 1, 3 �i urm�toarele), �i numai prin El sunt men�inute toate. De aceea, acela care 
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A doua ispit� 
Luca 4, 5-8 

 
   5. Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a ar�tat într-o clip� toate împ�r��iile 
p�mântului, 
   6. �i I-a zis: „�ie Î�i voi da toat� st�pânirea �i slava acestor împ�r��ii; c�ci mie îmi este 
dat�, �i o dau oricui voiesc. 
   7. Dac� dar, Te vei închina înaintea mea, toat� va fi a Ta.” 
   8. Drept r�spuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „S� te închini Domnului, 
Dumnezeului t�u, �i numai Lui s�-I sluje�ti.” 
 
   Ceea ce evanghelistul Matei prezint� ca a treia ispit�, este prezentat de Luca ca a doua ispit�. 
Aceast� inversare se bazeaz� pe faptul c� probabil evanghelistul Matei prezint� ispitele a�a cum 
au avut ele loc în timp; Luca urm�re�te probabil succesiunea locurilor: pustia, muntele, cetatea 
sfânt�. 
  Diavolul Îl duce pe Isus pe în�l�ime �i de acolo Îi arat� toate împ�r��iile p�mântului, �i anume 
»într-o clip�«. Ispititorul afirm� c� toat� sfera de exercitare a puterii �i slava ei a fost dat� lui. De 
aceea ar putea s� le dea pe amândou� cui vrea el. Diavolul Îi cere Domnului Isus s� i se închine. 
   Aceast� condi�ie de adorare, de care Satana leag� cedarea st�pânirii lui, a fost considerat� ca 
fiind o ispit� lipsit� de tact. Orice israelit ar fi respins imediat, cu toat� vehemen�a �i mânie 
îndrept��it�, o astfel de propunere. Sensul îns� este urm�torul: 
   Israel ca popor a primit din partea lui Dumnezeu f�g�duin�a domina�iei peste celelalte popoare 
�i de aceea a�tepta pe Mesia, prin care aceast� f�g�duin�� se va împlini. 
   Deci nu era nimic nedrept în dorin�a de a n�zui dup� acest viitor. Du�manul se refer� la aceast� 
misiune divin�. Ispititorul Îi arat� de pe vârful muntelui toate împ�r��iile p�mântului, toat� 
suprafa�a locuit� a p�mântului, într-o clip�. Era o lucrare satanic� de vr�jitorie �i iluzie optic�. 
Toate minunile satanice au ceva în�el�tor în sine. Ele au o aparen�� încânt�toare (2 Tesaloniceni 
2, 9). Nu sunt minuni de binecuvântare, care conduc la Dumnezeu, ci sunt trucuri, scamatorii 
fabuloase, care îndep�rteaz� sufletele de Dumnezeu. Ne vom în�ela foarte r�u, dac� vom 
considera c� în�el�torul este acea figur� schimonosit�, pe care ne-o prezint� Evul mediu. 
   Cuvântul diavolului: „Toate aceste împ�r��ii �i slava lor mi-a fost dat� mie”, con�in o aluzie la 
preten�ia la domnie leg i t im� . Putem deduce c� Satana îna in te  de r�zvr�tirea lui a primit 
p�mântul nostru ca sfer� de exercitare a puterii. Dar el a fost detronat! �i înaintea lui st� Acela 
c�ruia I-a fost f�g�duit� domnia asupra lumii (compar� Psalmul 2, 8; Daniel 7, 13, 14, etc.) �i 
care acum a venit ca s� nimiceasc� lucr�rile diavolului (1 Ioan 3, 8b). Cuvintele: »o dau oricui 
voiesc«, prin care diavolul se declar� st�pânitorul absolut �i neîngr�dit al p�mântului, exprim� o 
minciun� mare. Este de necontestat c� Satana are putere îngrozitoare în lume. El poate s� ridice 
pe omul, pe care îl favorizeaz�, pe cea mai înalt� treapt� a puterii p�mânte�ti. Experien�a arat� 
mereu aceasta. Isus Însu�i vorbe�te de arhontul lumii acesteia, ad ic�  de  de � in� to rul  pu ter i i  
� i  s t�pâni torul  lumii  aces te ia  în Ioan 12, 31; 14, 30; 16,11. Domnul l-a privit cu toat� 
seriozitatea pe acest „puternic”. �i chiar �i apostolii Domnului au vorbit despre puterea 
îngrozitoare a dumnezeulu i  veacului  acestu ia  în 2 Corinteni 4, 4 �i Efeseni 6, 12. �i 
oricine lucreaz� în Împ�r��ia lui Dumnezeu �tie despre aceast� realitate î nsp� imânt� toare  a 
du�manului s in is t ru  �i poate relata din experien�ele proprii amare. Cre�tinul �tie cât de tare este 
vechiul du�man r�u. Dar - �i înc� o dat�, dar -  cu toate aceste afirma�ii despre diavol, ca du�man 
de moarte al lui Dumnezeu, credin�a �tie s� m�rturiseasc� mereu despre singurul Dumnezeu al 
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este unit cu Dumnezeu �i posed� Cuvântul Lui, nu trebuie s� lupte cu toat� autoritatea pentru procurarea 
pâinii, ca s�-�i men�in� via�a, ci el are dreptul, �i trebuie, s� a�tepte cu toat� încrederea de la mâna Sa hrana de care 
are nevoie. Aceasta este �i încrederea în cererea pentru pâinea zilnic� din rug�ciunea Tat�l nostru. În aceast� 
încredere neîngr�dit� fa�� de Dumnezeu Se dovede�te Isus ca Fiu al S�u �i totodat� ca Om adev�rat, �i nu ca 
Unul care face pâine din pietre, �i care poate face minuni. Prin aceasta nu se neag� minunea ca atare, ci numai 
folosirea ei egocentric�.« 
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cerului �i al p�mântului! Cre�tinul �tie de realitatea fericit�, c� în tot ceea ce îl întâmpin�, el nu 
are a face cu doi st�pâni – Dumnezeu �i Satana – ci numai cu un singur Domn. �i tot a�a 
Domnul, ca model incomparabil pentru noi, S-a împotrivit diavolului în aceast� a doua ispit�. El 
S-a bizuit în totul numai pe Dumnezeu, Tat�l S�u. 
   Isus a recunoscut lucrarea f�r� valoare, dar care fur� ochii, a diavolului. Isus cuno�tea �i 
f�g�duin�ele care au fost date poporului Israel �i lui Mesia al lui cu privire la suprema�ia lui 
Israel fa�� de celelalte popoare. Dar f�g�duin�a dat� în Vechiul Testament cu privire la alegerea 
divin� universal� a lui Israel dintre toate popoarele nu însemna nicidecum o privilegiere sau o 
pozi�ie de domina�ie ca putere politic� a lui Israel peste celelalte popoare, aceasta nu st�tea 
niciunde scris în Scriptur�. Aceasta era demonia în solicitarea ispititoare a diavolului. – Din 
p�cate poporul ales din timpul lui Isus s-a dedat cu totul acestui tablou al lui Mesia ca putere 
politic� mondial�. (Compar� în privin�a aceasta cele spuse în capitolul 3 cu privire la speran�a 
fal�� despre Mesia �i psalmul 17 al lui Solomon.) 
   Deci atacul ademenitor al Satanei în cea de-a doua ispit� a constat în aceea c� Isus în 
executarea lucr�rii Sale trebuia s� consimt� dorin�elor mesianice p�mânte� t i  ale Israelului 
carnal. În felul acesta urma ca El s� câ�tige favoarea poporului �i colaborarea c�peteniilor 
religioase (a fariseilor �i c�rturarilor). El ar fi avut parte de un triumf dup� altul �i f�g�duin�ele 
vechitestamentale cu privire la Israel �i Mesia al lui s-ar fi împlinit cu m�re�ie �i str�lucire. 
Aceasta era interpretarea satanic� a Bibliei. 
   Ast�zi putem vorbi despre exegeze satanice ale Bibliei, care mereu au loc �i se r�spândesc tot 
mai mult. S� amintim numai fanatismul, înv���turile false, sectele aduc�toare de stric�ciune, 
toate mi�c�rile oculte, liberalismul în filozofie �i teologie.5 
   �i de data aceasta Isus iese victorios din ispit� �i respinge oferta diavolului cu cuvintele: »S� te 
închini Domnului, Dumnezeului t�u, �i numai Lui s�-I sluje�ti!«  Aceste cuvinte sunt citate din 
Deuteronom 6, 13, textul alexandrin al Septuagintei. Textul ebraic spune: »S� te temi de 
Domnul, Dumnezeul t�u, s�-I sluje�ti.« 
   R�spunsul lui Isus, care se poate traduce �i în felul urm�tor: S� te închini Domnului, 
Dumnezeului t�u, �i numai Lui s�-I sluje�ti! a devenit lozinca vie�ii Lui p�mânte�ti. Cu tot ce 
este �i ce are S-a pus cu ascultare la dispozi�ia lui Dumnezeu �i Tat�l S�u. »Fiul nu poate face 
nimic de la Sine«, (aceast� neputin�� a Fiului trebuie în�eleas� în sensul voin�ei, �i nu al fiin�ei 
Lui), »El nu face decât ce vede pe Tat�l f�când; �i tot ce face Tat�l, face �i Fiul întocmai.« (Ioan 
5, 19). Cine se închin� lui Dumnezeu, renun�� în totul la sine, ca s� se predea lui Dumnezeu în 
ascultare necondi�ionat� în fiecare clip� �i s� mearg� în lucrarea Lui. Cuvântul pentru slujire 
(latreuo) înseamn� aici slujb� preo�easc�. Via�a �i lucrarea lui Isus a fost permanent o slujire 
preo�easc� în simpl� ascultare, pân� la moarte, da, moarte pe cruce (Filipeni 2, 8). »M�car c� era 
Fiu, a înv��at s� asculte prin lucrurile pe care le-a suferit.« (Evrei 5, 8). 
   Acest caracter al ascult�rii absolute s� primeasc� �i via�a noastr�, prin Isus! S� fie caracterizat� 
de adorare adus� lui Dumnezeu �i s� se dedice lucr�rii de slujire preo�easc� (latreuo)! – Acest 
drum al ascult�rii este îns� un drum de  jer t f� . Trebuie s� depunem permanent pe altarul lui 
Dumnezeu dorin�ele noastre de�arte, înc�p��ânate, egoiste, �i în felul acesta s� aducem via�a 
noastr� ca jertf� lui Dumnezeu (compar� Romani 12, 1). 
   Aceast� permanent� jertf� de sine �i a vie�ii proprii adus� Domnului – chiar �i în momentele 
critice ale vie�ii zilnice, �i în mod deosebit chiar în aceste momente - este ascultare fa�� de voia 
lui Dumnezeu, este, a�a cum spune apostolul Pavel, »o s lu jb�  duhovniceasc�«. Este 
important de remarcat, c� pentru »slujb� duhovniceasc�« se folose�te aici acela�i cuvânt grecesc 
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5 Într-un sens mai larg am putea formula �i a�a con�inutul acestei a doua ispite a diavolului: ob�inerea în interiorul 
acestei lumi „a  u n e i  a �a  n u m i t e  o r d i n e ”  c u  a j u t o r u l  u n u i  l e g�mâ n t  u �o r  c u  d u h u l  l u mi i  
a c e s t e i a , o transformare exterioar� succesiv� �i progresiv� a lumii, pe care apoi o putem împodobi cu denumirea 
„venirea Împ�r��iei lui Dumnezeu”, atribuindu-i treptat caracter spiritual, la care na�terea din nou personal� �i 
sfin�enia personal� ar lipsi pentru totdeauna dinaintea lui Dumnezeu – aceasta ar fi încercarea acestei conven�ii 
propuse de Satana în ispitirea lui Isus. 
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(�i aici ca substantiv), pe care Domnul Isus îl folose�te în propozi�ia »Numai Lui s�-I sluje�ti (�i 
anume „latreia”)«, deci slujire preo�easc� în ascultare devotat�. 
   Aceast� ascultare „jertfitoare”, în care are loc sfin�irea cre�tinului, înseamn� numai un lucru: 
ascu l tare  cura t� ,  l a  t imp,  s incer�  � i  cu  bucur ie .  
   Rezum�m: în  cea  de -a  doua i sp i t�  Isus  ara t�  � i  în t ruchipeaz�  b i ru i tor  ce  es te  
ascu l tarea  necondi � ionat� ,  ne împ� r � i t� ,  � i  cu  bucur ie ,  � i  care  reprez in t�  cea  
de-a  doua par te  a  cred in �ei  adev� ra te .  
 

A treia ispit� 
Luca 4, 9-12 

 
9. Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a a�ezat pe stra�ina acoperi�ului Templului, �i I-a 
zis: „Dac� e�ti Fiul lui Dumnezeu, arunc�-Te jos de aici;  
10. c�ci este scris: „El va porunci îngerilor Lui s� Te p�zeasc�;” 
11. �i: „Ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva s� Te love�ti cu piciorul de vre-o piatr�.” 
12. Isus i-a r�spuns: „S-a spus: „S� nu ispite�ti pe Domnul, Dumnezeul T�u.” 
 
   Biruin�a lui Isus în prima ispit� arat� clar ce înseamn� fo los i rea  corec t�  a darur i lo r  date 
de Dumnezeu �i ce este „credin�a” adev�rat�: �i anume, încredere  necondi�ionat� �i nelimitat� 
în Dumnezeu, Tat�l. Tat�l lucreaz� totdeauna ce este bine! – 
   A doua ispit� ne prezint� pe Isus ca pe Acela care S-a decis s� aib� o deplin� ascultare a 
credin�ei, cu bucurie, care nu face nici-un fel de concesii, nici la stânga, nici la dreapta, �i nici o 
reveren�� propriului eu, sau lumii. 
   Cea de-a treia ispit� ne arat� un al treilea aspect al „credin�ei lui Isus Hristos”, credin�a folosit� 
la genitivul subiectiv, adic� v�zut� ca tr�s�tur� de caracter a persoanei lui Isus. 
   Ultima ispit� din pustie este o provocare a supraîn�l��rii sau accentu�rii carac teru lui  
c red in �ei .6 
   Deaorece la aceast� ispit� este vorba de o treapt� superioar� a credin�ei, diavolul se folose�te 
de Cuvântu l  lui  Dumnezeu  �i citeaz� Psalmul 91, versetele 11-12. „Este scris: „El va 
porunci îngerilor Lui s� Te p�zeasc�”; �i: „Ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva s� Te love�ti cu 
piciorul de vre-o piatr�.” Diavolul a observat c� Isus a îndreptat spre el de dou� ori Cuvântul 
Scripturii ca sabie a Duhului �i acum încearc� �i el s� foloseasc� aceia�i arm�. Argumenta�iei lui 
st� la baz� o concluzie foarte plauzibil�: „Dac� Dumnezeu a promis s� protejeze în felul acesta 
pe un om neprih�nit de rând, cu cât mai mult Te va proteja pe Tine, Fiul Lui!” 
   Este remarcabil, c� Satana folose�te la aceast� a treia ispit� un cuvânt mare al credin�ei din 
Scriptur� din Psalmul 91, Psalmul credin�ei din Vechiul Testament, ca  s�  i sp i teasc�  pe 
Domnul (te rog s� cite�ti acest Psalm). 
   În ce const� ispita, partea satanic�, din aceast� a treia ispit�? 
   Consider�m c� ea const� în urm�toarele: era clar c� Isus se declara Mesia, adic�, Salvatorul 
poporului. În cadrul acestei proclama�ii, care urma s� aib� loc în Templul sfânt de la Ierusalim, 
Isus trebuia s� ac�ioneze cu credin�� cutez�toare. – Aceasta ap�rea biblic �i demn de crezut. Dar 
„�iretlicul” consta în aceea, c� printr-o astfel de fap t�  de  cred in � �  înc�p��ânat�  nu era  
onorat� �i respectat� maestatea �i sfin�enia lui Dumnezeu, ci ele erau provocate  �i 
cons t rânse . Rela�ia dintre Tat�l din cer �i Fiul, care umbla pe p�mânt, devenea nepotrivit�. 
Fiul Se f�cea prin aceasta Domn, iar Tat�l era degradat ca sclav! – Ceva de neimaginat! Acesta 
era p�catul satanic al diavolului, ca un bandit a vrut s� r�peasc� dreptul de a fi una cu Dumnezeu, 
drept pe care nu-l avea, (cu totul altfel era la Isus, care din ve�nicie era Dumnezeu). – La o astfel 
de atitudine satanic� voia El s�-L în�ele pe Isus. 
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6 Simbolul acestui domeniu superior al exiten�ei noastre p�mânte�ti, c�ci se refer� la partea spiritual� a credin�ei, 
cetatea sfânt� (Matei 4, 5) �i Templul, care sunt simbolul slujbei divine, locul unde se aduce Celui Preaînalt cinste �i 
adorare. 
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   În r�spunsul S�u, Isus caracterizeaz� inten�ia diavolului prin expresia ispitirea lui Dumnezeu. 
În limba greac� se folose�te aici o expresie accentuat� pentru peirazein = a ispiti (ca �i în versetul 
2). Aici se folose�te cuvântul ekpeirazein. Aceast� accentuare am putea-o probabil exprima �i în 
felul urm�tor: s�  p rovoci  cu  obr�znicie  pe  Dumnezeu . Dup� p�rerea lui Isus, �i a 
întregei Scripturi, aceasta este cel mai mare p�cat.7 
   Nu este altceva, decât numai o provocare a lui Dumnezeu, da, chiar o amenin�are din partea 
creaturii, c� dac� Creatorul nu ajut� imediat, în clipa aceea, atunci El va fi concediat. Aceasta 
este blasfemie. 
   Maestatea Dumnezeului atotoputernic �i sfânt se arat�, pentru ca încrederea noastr� în El s� fie 
nelimitat� �i ascultarea noastr� de El s� nu fie împ�r�it�. Ne putem baza  pe orice fel de ajutor 
din partea Lui, dar niciodat� nu-I putem prescrie felul de ajutor. Putem s�-I slujim cu deplin� 
ascultare, copil�ros �i cu bucurie, dar niciodat� nu putem s�-I comand�m, sau s�-I poruncim. 
   Credin�a adev�rat�, a�a cum ne-a prezentat-o Isus prin tr�irea Sa, �i cum a tr�it-o El, este 
dependen�a de bun� voie, copil�reasc�, de Tat�l din cer, cea mai absolut� dependen�� care se 
poate g�si. 
   Cu alte cuvinte: cea mai bun� �i mai fericit� stare pe p�mânt nu este pe strea�ina Templului, 
„s� fi sus”, ci „s� r�mâi jos”, s� stai la picioarele lui Isus, s� înve�i din cuvintele Lui, s� fi 
cer�etor în duhul, s� ai m�rturisirea c�pitanului din Capernaum: »Nu sunt vrednic ca Tu s� intri 
subt acoper�mântul meu« (Matei 8, 8). »Eu sunt prea mic pentru toate îndur�rile �i pentru toat� 
credincio�ia« (Genesa 32, 10). »Nu sunt vrednic s�-I dezleg cureaua înc�l��mintelor Lui« (Ioan 
1, 27). »Am îndr�znit s� vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf �i cenu��« (Genesa 18, 
27). Aceasta este starea cea mai fericit� de pe p�mânt! – Acolo trebuie s� r�mânem! Acolo are 
loc o maturizare  adev�rat� a c red in �ei , care este con�tient� cu bucurie de dependen �a 
permanent�  a copilului de Tat�l. 
   Luther  a spus: „Copilul a spus odinioar� în Templu, fiind deplin con�tient: »Trebuie s� fiu în 
cele ale Tat�lui meu« (Luca 2, 49), �i aceast� con�tien�� I-a fost confirmat� la botezul în Iordan. 
Acum, pe  s t rea� ina  Templulu i , trebuia s� dovedeasc� printr-un salt de pe strea�ina 
Templului c� �i aco lo  sus  El era în ale Tat�lui S�u. Ce demonic� este aceast� ironie! 
   Ispititorul devine acum chiar „doctor în Sfânta Scriptur�”, �i spune: „Deoarece Tu Te referi 
permanent la Scriptur�, vreau s�-�i spun �i eu un verset ca s� Te mângâie: El a poruncit îngerilor 
Lui s� Te p�zeasc� ... �i a�a mai departe. Prin aceast� p�zire minunat� a Ta vei câ�tiga toat� 
lumea. �i tocmai cei evlavio�i, care vin la Templu, despre care este vorba acum, vor c�dea 
înaintea Ta �i vor spune: Acesta este trimisul lui Dumnezeu, Mesia, pe care Dumnezeu ni L-a 
trimis.” În felul acesta diavolul voia s�-L înduplece la o credin��, care de fapt nu este credin��, ci 
mândrie spiritual�, adic� exagearea, supralicitarea credin�ei, deci, dep��irea limitelor credin�ei. 
   Prin cuvintele simple, pe care Domnul le folose�te împotriva ispititorului, »S-a spus: S� nu 
ispite�ti pe Domnul Dumnezeul T�u«, Domnul arat� în primul rând cum Scriptura trebuie 
interpretat� prin Scriptur�, �i condamn� arta gre�it�, care se practic�, de a induce sufletele în 
eroare prin scur tarea  sau ad�ugarea  la cuvintele Scripturii. Vechiul du�man r�u a l�sat la o 
parte cuvintele »în toate c�ile Tale«. Saltul în aer despotic nu era un drum pe care îngerii 
puteau s�-L p�zeasc�, ci era o ispitire a lui Dumnezeu. �i aceasta o recunoa�te Isus ca fiind cel 
mai periculos.” – Atât din cuvintele lui Luther.8 
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7 Cuvântul biblic cu care Domnul Isus �i de data aceasta r�spunde ispititorului este, ca �i cel anterior, din timpul 
c�l�toriei poporului Israel prin pustie �i se g�se�te în cartea Deuteronom capitolul 6 versetul 16. Moise face aluzie în 
aceast� vorbire la relat�rile din Exodul 17, �i anume la vorbirea poporului iudeu în momentul când n-au avut ap� de 
b�ut: »Este Domnul în mijlocul nostru, sau nu?« 
8 „Când diavolului nu-i reu�e�te s� ne fac� s� ne pierdem încrederea în Dumnezeu, el încearc� pe alt� parte s� ne 
fac� s� devenim orgolio�i, ca s� credem �i ceea ce Dumnezeu nu a spus s� credem. De aceea el Îl duce pe Hristos 
pe un loc sfânt, c�ci pentru un om sunt gânduri pre�ioase, când crede c� este plin de credin�� �i pe un drum corect, 
sfânt, �i cu toate acestea el nu st� înl�utrul Templului, ci numai pe Templu, afar�, adic� nu are caracterul adev�rat, 
sfânt al credin�ei, ci numai o form� de credin��.” Luther. 
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   Aceast� a treia ispitire, care vrea s� ne aten�ioneze cu privire la dep��irea limitelor credin�ei �i 
îndreptarea spre suprasolicitarea �i îngâmfarea credin�ei, a ameni�at mereu pe cre�tini din dou� 
p�r�i. Ne referim la v indec� r i l e  mi raculoase  �i la servirea cu a�a-zisele descoper i r i  a le  
Duhulu i .  
   Cu privire la vindec�rile miraculoase, Kar l  Heim spune: „Cine nu �tie nimic despre 
Dumnezeu �i nu este un om al rug�ciunii, aceluia îi este un lucru de la sine în�eles c� pentru boli 
exist� numai un remediu: simplu, s� chemi pe medic.- 
   Dar dac� avem o via�� de rug�ciune, instinctiv ne vine gândul: consultarea unui medic, nu este 
ea un act de necredin��, o nesocotire cras� a atotputerniciei lui Dumnezeu? Nu este scris: Eu sunt 
Domnul, medicul t�u? S� nu cutez�m la ceva mare din partea lui Dumnezeu �i s� renun��m la 
re�inerile naturale? Nu este tratamentul medical balustrada de care ne ag���m cu necredin��? S� 
nu ne desprindem de ea �i s� ne arunc�m în adânc, ca s� ne l�s�m astfel purta�i numai de 
atotputernicia divin�? Deci, nici-o opera�ie, nici-un medicament, ci numai Dumnezeu? 
   În cea de-a treia ispitire Isus a fost pus înaintea aceleia�i întreb�ri, înaintea c�reia stau 
permanent sute de cre�tini. Am voie s� folosesc mijloacele naturale? Sau este aceasta o dovad� a 
unei credin�e mici? S� renun� la p�strarea mijloacelor naturale? Ce este bine înaintea lui 
Dumnezeu? 
   Sunt momente când cu credin�� putem renun�a la toate mijloacele naturale, la tot sprijinul bun, 
�i putem p��i pe terenul victoriei �i a�tepta vindecarea numai prin puterea de a face minuni a lui 
Dumnezeu. Mul�i cre�tini au experimentat aceasta chiar �i în zilele noastre, �i vor experimenta 
mereu. Dar  no i  nu  avem voie  s�  p r ic inu im aces te  momente .  Es te  t reaba  lu i  
Dumnezeu  s�  fac�  aceas ta .  C�ci altfel ne vom desprinde de Dumnezeu din rela�ia de copii, 
pe care o avem. Credin �a  t rebuie s�  f i e  to tdeauna scu l t� toare .” – Atât din cuvintele 
lui Heim. 
   Noi ad�ug�m: Puterea lui Dumnezeu se descoper� în trei feluri, �i anume, a�a cum vrea El. 
Câte o dat� ea se arat� prin interven�ia direct� în corpul nostru bolnav �i d�ruie�te vindecare �i 
îns�n�to�ire, �i anume în chip minunat, înl�tur� o suferin�� grea de cancer �i o tuberculoz� de 
lung� durat�, sau o suferin�� lipsit� de speran�� a bolilor de stomac �i intestine, etc. Alt� dat� 
Dumnezeu ajut� la vindecarea bolilor prin opera�ie �i prin ajutorul medical. În al treilea rând, 
Dumnezeu ajut� ca s�  po � i  pur ta  boala. Ne gândim în mod deosebit la Pavel, c�ruia Domnul 
i-a spus: »Harul Meu î�i este de ajuns.« (2 Corinteni 12, 8-10). 
   Cum ajut� Dumnezeu în fiecare caz în parte, sau prin luarea imediat� a durerilor, sau printr-un 
medic, sau d� putere de a purta boala,  - aceas ta  o  decide  numai  El !  Toate cele trei 
aspecte, fie într-un fel, fie în altul, vor sluji spre binecuvântarea copiilor lui Dumnezeu! 
   Cu privire la prezentarea de cuno�tiin�e �i descoperiri mai noi, mai profunde �i mai mari ale 
Scripturii, Krummacher  spune cu privire la cea de-a treia ispitire: mascat în chipul unui înger 
de lumin�, ispititorul caut� s� te scoat� din starea de smerenie. Te duce în cetatea sfânt� pe 
strea�ina Templului. Te conduce la specula�ii cu privire la taine necercetate. Ispititorul merge 
mai departe �i te înva�� s� prive�ti p ropr i i l e  gânduri ca descoper i r i  no i  a le  Duhulu i ,  s�  
cons ider i  lumina  l�unt r ic�  mai  presus  decât  Cuvântul  scr is .  – În aceast� situa�ie 
se cuvine s� strigi: »Es t e  scr i s ! « 
   Noi ad�ug�m: Ispititorul prive�te la oamenii lui. El �tie c� noi iubim Scriptura �i o cunoa�tem 
bine; ispititorul vine la noi cu Scriptura �i gura ispititoare ne zice: „Este scris!” 
   A�a încearc� ispititorul în cea de-a treia ispitire a Domnului s� foloseasc� cuvântul Scripturii 
pentru scopuri proprii. �i noi suntem expu�i unei astfel de ispite, dac� ne construim sistemul de 
gândire ca „cunosc�tori ai Scripturii”, �i pe care apoi prin Cuvântul Scripturii îl consacr�m lui 
Dumnezeu. Am c�zut deja prad� ispititorului, dac� vrem s� posed�m Cuvântul. Nu ar fi mai bine 
ca Cuvântul lui Dumnezeu s� dispun� de noi? Noi adapt�m Scriptura la lucrarea noastr�, în loc 
s� fim slujitori ai Cuvântului. Responsabilit��ile s-au inversat, iar ispititorul face ca Scriptura s� 
fie folosit� pentru a dezmembra Cuvântul lui Dumnezeu! 
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   Am ajuns la sfâr�itul istorisirii ispitirii. Credin�a Domnului Isus (compar� cu Galateni 2, 20 – 
vezi �i adnotarea în versiunea GBV), �i prin aceasta orice credin�� adev�rat�, v�zut� subt 
aspectul istoriei ispitirii, con�ine trei lucruri în sine: 
 
1. Credin�a este încredere necondi�ionat� �i f�r� rezerve (prima ispitire) 
2. Credin�a este ascultare necondi�ionat� �i deplin� (a doua ispitire) 
3. Credin�a este dependen�� necondi�ionat�  �i smerit�, asemenea unui copil, �i nu este o dep��ire 
despotic� a acestei atitudini (a treia ispitire). 
 
   Domnul a r�mas biruitorul! Aceast� prim� mare biruin�� oficial� a decis tot parcursul vie�ii 
Sale, a�a cum c�derea primului Adam a decis soarta întregului neam de oameni! Aceast� prim� 
biruin�� a lui Isus a fost baza biruin�elor viitoare, a�a cum biruin�a primului Adam ar fi constituit 
baza vie�ii neamului de oameni (Romani 5). 
   Prima biruin�� a Domnului L-a dus de la o victorie la alta, de la o lumin� la alta – nu în sensul 
bizuin�ei pe prima victorie, nu, ci în sensul unei r�d�cini vii, din care apoi a rezultat o cre�tere în 
credin��. 
   Isus a p�r�sit �coala ispitirii �i încerc�rii cu un program clar al „lucr�rii Sale ca Hristos �i al 
func�iei Sale ca Hristos”. �i acest program l-a realizat pas cu pas, ceas cu ceas, pân� la moarte, 
da, pân� la moarte pe cruce. 
   Binecuvântat �i înt�rit, prin botezul în Iordan �i prin încercarea din pustie, merge în 
întâmpinarea oamenilor care Îl a�teptau, ca s�-i mântuiasc� �i s�-i elibereze de p�cat, de moarte 
�i de diavolul �i s� le d�ruiasc� �i red�ruiasc� ceea ce le-a apar�inut cândva, dar pe care l-au 
pierdut prin nechibzuin�� �i prin c�derea lor dinaintea lui Dumnezeu – �i anume, iertarea 
p�catelor, via�a ve�nic� �i fericirea. 
 
 

2. Fraza de încheiere din istoria ispitirii 
Luca 4, 13 

 
13. Dup� ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, pân� la o vreme (sau, pân� 
la un timp potrivit, sau pân� la o alt� ocazie). 
 
   Expresia: pân� la o vreme, este prezentat� de mul�i comentatori ca fiind lupta lui Isus din 
gr�dina Ghetsimani. – Vrem totu�i s� spunem c� expresia „achri kairou” ar trebui tradus� mai de 
grab� în felul urm�tor: pân� se va oferi o alt� ocazie. Diavolul nu va a�tepta inactiv pân� va 
veni ora din Ghetsimani, ci va folosi permanent orice ocazie, ca s� fac� pe Domnul s� cad�. 
Satana î�i va continua ispitirile, sau prin du�manii lui Isus (fariseii, care prin toate întreb�rile lor 
încercau s� întind� Domnului o curs�), sau prin prietenii Lui (vezi r�spunsul dat lui Petru în 
Matei 18, 22,23). Noi  îns� :  »Noi  am v�zut  s lava  Lui « (Ioan 1). 


