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Cine este Isus Hristos? 
Ce înseamnă El pentru tine? 
 
 
Mărturia biblică 
 
   Matei 16.13-17: „Iar când a venit Isus în părţile Cezareii lui Filip, i-a întrebat pe ucenicii 

Săi, spunând: »Cine zic oamenii că sunt Eu, 

Fiul Omului?« 

Şi ei au spus: »Unii, Ioan Botezătorul; iar alţii, Ilie; iar alţii, Ieremia sau unul dintre profeţi«. 

El le-a spus: »Dar voi, cine ziceţi că sunt Eu?« Şi Simon Petru, răspunzând, a spus: »Tu eşti  

Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu«. 
Şi Isus, răspunzând, i-a spus: »Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea şi 

sângele ţi-au descoperit aceasta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.«” 

 
   Matei 17.5: „Pe când vorbea el încă, iată, un nor luminos i-a umbrit; şi iată un glas din 

nor, spunând: »Acesta este  

Fiul Meu Preaiubit în care Mi-am găsit plăcerea; 
de El să ascultaţi!«“ 

 
   Versetele citate ne descriu mărturia diferiţilor oameni despre Isus Hristos. Aici citim şi ce 
spune Domnul Isus despre Sine Însuşi, şi ce mărturiseşte Tatăl despre El. 
   Cu adevărat, de întrebarea: „Cine este Isus Hristos?” depinde de fapt totul. Dar şti tu care 
întrebare este mai importantă pentru tine şi pentru mine? Aceasta este întrebarea: „Ce 
înseamnă El pentru tine şi pentru mine?” 
 
 

1. Mărturia oamenilor 
 
    Cine este Domnul Isus, aceasta nu depinde de părerea noastră. Vedem aici diferiţi oameni. 
Unii spun că El ar fi Ioan Botezătorul, alţii gândesc că El ar fi Ilie, iar alţii L-au considerat a fi 
Ieremia sau unul din ceilalţi proroci. Domnul a rămas şi rămâne Acelaşi, indiferent ce au spus 
ei atunci despre El, sau de ceea ce spune fiecare dintre noi astăzi despre El. Oamenii, despre 
care este vorba aici, nu aveau o părere rea despre Domnul. Ei nu spuneau, aşa cum mulţi 
oameni îndrăznesc astăzi să spună, de exemplu: „El nu a existat niciodată!” Ei nu puteau 
afirma aşa ceva, căci toată ţara vorbea despre El. Şi oamenii din zilele noastre de asemenea 
odată nu vor mai putea spune aşa. Aici nu sunt amintiţi vrăjmaşii Domnului, care spuneau 
despre El, că El ar fi un înşelător, El huleşte pe Dumnezeu şi El ar fi unul care mănâncă cu 
lăcomie şi este un băutor de mult vin. Nu, aici sunt numiţi numai aceia care au dat o mărturie 
bună despre El. 
   Domnul Isus Însuşi Se numeşte Fiul Omului, deci ca unul care a fost născut dintr-un om şi 
este moştenitorul lui. Doresc să revin imediat la aceasta. Dar ce har minunat este în faptul că 
El, despre care Petru spune: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu”, şi despre care 
Tatăl mărturiseşte: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Mi-am găsit plăcerea”, spune 
despre Sine Însuşi, că El este Fiul Omului şi apoi întreabă: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul 
Omului?” 
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Păreri bune şi totuşi false 
 
   Şi apoi vin răspunsurile: unii au zis, că El ar fi Ioan Botezătorul. Aceasta nu era o mărturie 
rea! Domnul Însuşi a spus că Ioan era cel mai mari dintre toţi oamenii născuţi până atunci. 
Alţii au spus, că El ar fi Ilie. Noi ştim că Ilie era cel mai mare proroc. Cine a făcut minuni şi 
semne ca el? Cine putea spune: „La cuvântul meu nu va ploua trei ani şi jumătate, şi numai 
când eu voi zice va începe iarăşi să plouă”? Cine în afară de el a lăsat să coboare foc din cer? 
Da, Ilie a fost cu adevărat cel mai mare proroc. Dumnezeu a recunoscut această mărturie, prin 
aceea că El nu l-a lăsat să moară, ci într-un vârtej de vânt l-a înălţat la cer. Ce sfârşit minunat! 
   Alţii au zis, că El ar fi Ieremia sau unul din ceilalţi proroci. Dacă citim prorociile sau 
Plângerile lui Ieremia, atunci găsim foarte multe concordanţe între el şi Domnul Isus. Aşa 
citim în Plângerile lui Ieremia, cum Ieremia a suferit împreună cu poporul şi imediat simţim 
Duhul lui Hristos, care vorbea prin el şi exprima ce a simţit Domnul, atunci când El era aici 
pe pământ. Dar dacă comparăm afirmaţiile lui Ieremia cu simţămintele Domnului, care ne 
sunt descrise de Duhul Sfânt în evanghelii, dar în mod deosebit în Psalmi, atunci vedem ceva 
în cuvintele Sale şi în simţămintele Sale, care depăşesc cu mult ceea ce găsim la Ieremia. 
Atunci vedem diferenţa. „Tu eşti mai frumos decât fiii oamenilor” (Psalm 45.2) – „Toată 
fiinţa Lui este plină de farmec” (Cântarea Cântărilor 5.16). 
   Da, erau lucruri mari, ce spuneau aceşti oameni despre El, şi totuşi prin aceasta ei au 
dovedit că ei nu L-au cunoscut. Se pot relata cele mai frumoase şi cele mai mari lucruri despre 
Domnul Isus, dar atâta timp cât nu-L cunoşti, aşa ca Petru, care a mărturisit: „Tu eşti Fiul 
Dumnezeului celui viu!”, cât timp această mărturie nu o poţi da cu toată inima, nu-L cunoşti. 
Atunci nu vom avea parte de El, şi cunoaşterea noastră despre El va schimba lucrurile pentru 
noi aşa de puţin, ca şi cum noi niciodată nu am fi auzit despre El, sau ca şi cum am fi spus: 
„Nu mă interesează persoana Lui”. Căci pentru a avea parte de El, trebuie să primim o 
descoperire din partea Tatălui despre cine este El. Şi dacă Domnul întreabă aici pe ucenici şi 
ei Îi relatează ce spun oamenii despre El, atunci urmează după aceea întrebarea cea mai 
decisivă dintre toate: „Cine ziceţi voi că sunt Eu?” Nu vrem noi să ne punem personal această 
întrebare a întrebărilor: Cine este Isus Hristos pentru mine? 
 
Isus, Mântuitorul meu? 
 
   Vreau să vorbesc cu plăcere despre ce a devenit El pentru mine şi pentru fiecare care Îl 
cunoaşte. 
   În primul rând El a devenit pentru mine şi pentru noi Mântuitorul nostru. El a devenit Isus. 
Isus înseamnă: Iehova este mântuirea. Aşa L-am cunoscut noi, atunci când am venit cu vina 
păcatelor noastre la Dumnezeu, şi când Dumnezeu Tatăl ne-a îndreptat spre El şi a zis: Acesta 
este Isus, aceasta înseamnă, acolo se găseşte mântuire, aceasta este Mântuirea Mea, Mântuirea 
lui Dumnezeu. Atunci L-am cunoscut ca Salvatorul, Salvatorul păcătoşilor pierduţi. Am văzut 
că El a revelat inima Tatălui, în care se găseşte har pentru oamenii pierduţi, pentru păcătoşi. 
   Îl cunoşti şi tu aşa? Doresc să te întreb aceasta, pe tine şi să vă întreb pe voi toţi. Şi tu, care 
încă nu ai iertarea păcatelor, trebuie să-L cunoşti pe Domnul Isus ca Salvator, căci altfel vei 
merge la pierzare pentru veşnicie. „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer alt 
Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi”, se spune în Faptele Apostolilor 4. 
Aceasta o spune Dumnezeu! 
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O părere corectă despre Hristos – şi totuşi pierdut 
 
    Dacă tu nu ai cunoscut pe Domnul Isus ca Salvator, ca Mântuitor, ca Fiu al lui Dumnezeu, 
care a mers la crucea de pe Golgota, pentru ca acolo să moară în locul nostru, ca să ne câştige 
viaţa veşnică, atunci vei merge în pierzare veşnică, cu toată cunoaşterea şi părerile bune pe 
care ai putea să le ai despre El. Tu ai putea chiar să fi convins, că El este Fiul lui Dumnezeu, 
da, Dumnezeu Însuşi (şi El este Dumnezeu Însuşi, „Dumnezeu preamărit în veşnicie”, 
„Dumnezeu, revelat în carne”, aşa cum se spune în Romani 9.5 şi 1 Timotei 3.16). Cu toate că 
ai o astfel de convingere, tu poţi merge în pierzare! 
   Gândeşti tu, că diavolul nu ştia cine este Domnul Isus? În evanghelia după Matei capitolul 
8, demonii spun că El este Fiul lui Dumnezeu (versetul 29) şi în evanghelia după Marcu 1.24 
ei Îl numesc „Sfântul lui Dumnezeu”. Şi ei ştiu mai mult chiar, căci ei Îi spun: „Ai venit să ne 
pierzi (înainte de vreme)?” Ei ştiu deci că Domnul Isus va judeca curând, nu numai pe 
oameni, ci şi pe diavolul şi pe toţi demonii lui. Ei ştiu cum va fi sentinţa: „Vor fi chinuiţi zi şi 
noapte, în vecii vecilor” (Apocalipsa 20.10). Şi cu toate acestea nici diavolul şi nici unul din 
demonii lui nu vor fi salvaţi. Pentru ei este pregătit iazul de foc, şi ei vor rămâne veşnic în el. 
Şi împreună cu ei vor fi acolo toţi cei care nu-L cunosc pe Domnul Isus ca Salvator şi 
Mântuitor personal, indiferent de gradul de cunoaştere pe care l-au putut avea despre El. 
Pierduţi sunt toţi care nu L-au primit, pe Cel care în harul nemărginit a mers la crucea de pe 
Golgota, cu toate că El era Dumnezeu, care în harul nemărginit a devenit Om adevărat, ca să 
poată muri pentru oameni, şi care a mers la cruce şi a murit acolo, pentru ca orice om de pe 
pământ să poată fi mântuit. În 1 Timotei 2.6 se spune: „care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de 
răscumpărare pentru toţi”. 
 
Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu 
 
   Cine este Isus Hristos pentru tine? Cum Îl cunoşti tu? Petru spune aici, ce a fost El pentru el: 
„Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu”. Şi apoi Domnul îi spune: „Nu carnea şi 
sângele ţi-au descoperit aceasta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.” Hristos este Cel uns de 
Dumnezeu, în care va fi revelată mântuirea lui Iehova. Şi Cel care a fost uns de Dumnezeu, ca 
să fie acest Salvator, acest Mântuitor, este Fiul Dumnezeului celui viu. 
 
Noi avem nevoie de o descoperire din partea Tatălui 
 
   Că El este Fiul Dumnezeului celui viu, aceasta este o cunoaştere pe care numai Tatăl o 
poate da. În Matei 11.27, Domnul spune: „Nimeni nu cunoaşte pe Fiul, afară de Tatăl; tot 
astfel nimeni nu cunoaşte pe Tatăl, afară de Fiul”. Deci dacă nimeni nu cunoaşte pe Fiul, 
decât numai Tatăl, atunci un om Îl poate cunoaşte numai dacă Tatăl ni-L descoperă. Şi tocmai 
aceasta vrea Tatăl să facă, dar numai pentru aceia care Îl iubesc şi Îl recunosc. Tatăl nu o face 
pentru lume şi nici pentru aceia care Îl leapădă şi se unesc cu cei care L-au răstignit pe cruce 
şi au zis: „Nu vrem ca omul acesta să împărăţească peste noi” (Luca 19.14). 
   Tatăl Îl descoperă numai acelora care Îl iubesc şi de aceea doresc să-L cunoască. 
   Dacă un păcătos pierdut se îndreaptă spre Dumnezeu şi mărturiseşte că el este pierdut şi are 
nevoie de un salvator, atunci Tatăl îi arată pe Fiul Său ca Salvatorul care a mers la cruce, ca să 
devină Salvatorul şi spune apoi întrucâtva: „Du-te la El, du-te la adevăratul Iosif şi fă ce îţi 
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spune El. El îţi va da hrana, prin care sufletul tău primeşte viaţa” (compară cu Geneza 41.55). 
Cine va merge la El şi Îl va primi ca Mântuitor, acela primeşte iertarea păcatelor şi viaţa 
veşnică. Astfel toate nevoile conştiinţei şi inimii sale vor fi satisfăcute. Cine a cunoscut pe 
Fiul în felul acesta şi prin aceasta a ajuns să-L iubească, aceluia Tatăl vrea să-i descopere apoi 
toată gloria Fiului, în măsura în care noi putem s-o înţelegem. Dacă apoi am ajuns aşa de 
departe, atunci vom putea înţelege multe; căci Biblia ne spune în 1 Ioan 5.20: „Ştim că Fiul 
lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel adevărat. Şi noi suntem în Cel 
adevărat, adică în Fiul Său Isus Hristos. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.” 
   Nu, această înţelegere nu se obţine cu mintea, pe care Dumnezeu a dat-o omului în creaţie şi 
pe care fiecare copil o primeşte la naşterea sa prin descendenţă. 
 
Pricepere prin naşterea din nou şi prin Duhul Sfânt 
 
   Este o pricepere pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o prin naşterea din nou şi pe care noi o avem 
deci abia de la naşterea din nou. Ea este viaţa nouă, pe care Dumnezeu ne-o dă în momentul 
în care Duhul Sfânt ne aduce în situaţia să ne convertim, să ne mărturisim păcatele şi vina 
înaintea lui Dumnezeu. În momentul acesta Duhul Sfânt trezeşte în noi o viaţă nouă prin 
naşterea din nou, o viaţă care este capabilă să cunoască pe Domnul Isus. Şi când apoi avem 
pace cu Dumnezeu, primim Duhul Sfânt, pe care Tatăl şi Fiul ni-L trimit ca să locuiască în noi 
ca putere divină, sau mai degrabă ca puterea divină, căci El este Dumnezeu Însuşi, care 
lucrează în viaţa nouă şi o face capabilă să înţeleagă această adâncime. În 1 Corinteni 2 citim 
cum Dumnezeu ne-a descoperit gândurile Sale şi cu privire la Fiul Său. Duhul Sfânt, Duhul 
lui Dumnezeu, care locuieşte în fiecare credincios care a primit Evanghelia deplină, Se face 
una cu acela în care locuieşte. Dar deoarece El este Dumnezeu Duhul Sfânt, este în stare să 
înţeleagă adâncimile lui Dumnezeu. Şi El ni le descoperă, deoarece El S-a făcut una cu noi. El 
a descoperit aceste adâncimi cu cuvinte spirituale, pe care noi le putem înţelege, „comunicând 
lucruri duhovniceşti prin mijloace duhovniceşti” (1 Corinteni 2.13). În harul Său El a lăsat 
aceste cuvinte să fie scrise, pentru ca noi să avem Cuvântul lui Dumnezeu scris, în care noi 
putem cunoaşte adâncimile şi gloriile Persoanei minunate ale lui Isus Hristos. Ce lucruri 
minunate primim noi atunci! Am citit în Matei 17 ce a spus Tatăl în general despre El: 
„Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Mi-am găsit plăcerea”. Vă puteţi imagina întrucâtva 
ce înseamnă aceste cuvinte? Potrivit cuvintelor Sale El este Fiul Omului, care a devenit cu 
adevărat Om, un om ca noi (Scriptura spune: „născut dintr-o femeie”), cu excepţia păcatului 
(Galateni 4.4; Evrei 4.15). El primeşte mărturia de la Tatăl: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în 
care Mi-am găsit plăcerea.” 
 
 

2. Mărturia lui Hristos Însuşi: Fiul Omului 
 
   Ce vrea să spună de fapt expresia „Fiul Omului”? Un fiu descinde din părinţii săi şi ca 
urmaş moşteneşte de la părinţii lui tot ce posedă ei, dar şi tot ce ei datorează. Aceasta este aşa 
şi în legislaţia germană. Copiii moştenesc nu numai averea părinţilor, ci şi datoriile lor. Exact 
aceasta vrea să spună expresia „Fiul Omului”. El este Fiul veşnic al lui Dumnezeu, însă nu ca 
fiu în sensul obişnuit, aşa ca şi cum El ar ocupa un loc subordonat faţă de Tatăl Său. Dacă noi 
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aplicăm expresiile „fiu” şi „tată” la Dumnezeu, atunci noi nu avem voie să le înţelegem în 
sensul relaţiilor pământeşti ale unui copil cu tatăl. Un copil este născut mai târziu decât tatăl 
său, el descinde din el şi trebuie să se uite cu respect la el, deoarece tatăl are autoritate asupra 
copilului. În cadrul Dumnezeirii expresiile „Tată” şi „Fiu” se referă la o relaţie de dragoste 
care există între Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul. Această relaţie corespunde relaţiei unui 
tată cu fiul său. El, Fiul veşnic al lui Dumnezeu, Dumnezeu Fiul, care este subiectul dragostei 
toate şi plăcerii întregi a Tatălui (Proverbe 8.31; Ioan 1.18), a venit pe pământ, ca să devină 
Om adevărat, şi aşa ca Om să stea aici înaintea ucenicilor Săi. El Se denumeşte categoric ca 
„Fiu al Omului”, şi prin aceasta ca moştenitor al tuturor binecuvântărilor, tuturor 
făgăduinţelor, dar şi al întregii datorii a oamenilor. Şi apoi El întreabă: „Dar voi, cine ziceţi că 
sunt Eu?” 
 
Nu numai Moştenitor, ci şi Judecător 
 
   Cândva El va veni într-o cu totul altă înfăţişare. Atunci El va veni pe norii cerului. Şi o mie 
de ani după acea Îl vedem în Apocalipsa 20 şezând pe marele tron alb. Faţa Lui va fi atunci 
aşa fel că cerul şi pământul vor fugi dinaintea Lui. Atunci El nu va mai întreba: Ce gândeşti 
tu, sau ce spui tu, cine sunt Eu? Când Domnul Isus va veni pe norii cerului, atunci El Se va 
arăta aşa cum ni-L descrie Apocalipsa 1 şi 19: „Faţa Lui era ca soarele când străluceşte în 
puterea lui.” „Ochii Lui sunt ca para focului.” „Din gura Lui iese o sabie ascuţită, cu două 
tăişuri.” Gândiţi voi că atunci El va întreba pe cineva, cine gândeşte el că El este? Atunci va fi 
clar înaintea ochilor tuturor. Când El va sta pe marele tron alb şi faţa Lui va fi aşa de 
înfiorătoare, că cerul şi pământul vor fugi dinaintea Lui (Apocalipsa 20.11), ne putem noi 
imagina că El va mai întreba atunci pe cineva cine este El? 
   „Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că El răsplăteşte pe cei care Îl 
caută” (Evrei 11.6). Dacă citim Geneza 1, atunci noi nu găsim acolo că Dumnezeu începe să 
explice cine şi ce este El, ci acolo se spune simplu: „La început Dumnezeu a creat cerurile şi 
pământul”. Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este Dumnezeu! Creatura trebuie să recunoască 
simplu, că El este Dumnezeu şi că El stă deasupra ei ca şi Creator al ei, ca Cel Atotputernic şi 
Cel Atotştiutor. El stă nemărginit de sus deasupra noastră, că noi niciodată nu vom putea să-L 
cunoaştem şi să-L înţelegem, numai dacă El Se pleacă spre noi şi ni Se descopere. Numai 
atunci noi putem cunoaşte pe Dumnezeu. Când Domnul Isus Se va arăta în glorie, atunci El 
nu va mai întreba ce gândesc oamenii. El va sta atunci înaintea lor în puterea şi gloria Sa. Toţi 
morţii vor sta înaintea tronului Său, cei mari şi cei mici. Atunci El nu va începe să explice, 
cine este El, ci îi va judeca după lucrările lor. Şi nimeni nu va cuteza să-L întrebe: „Cine eşti 
Tu?”, căci ei vor şti cine este El, pentru că vor vedea gloria Sa. 
 
Omul Hristos Isus, care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare 
 
   Atunci, când El a fost pe pământ şi a mers la cruce, şi acum, în timpul actual, când El este 
încă lepădat de lume, El întreabă: „Voi, cine ziceţi că sunt Eu?” Desigur, El a întrebat mai 
întâi pe ucenici: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?” Dar El a întrebat mai departe: 
„Dar voi, cine ziceţi că sunt Eu?” (Marcu 8.28,29) Căci în timpul actual este de însemnătate 
decisivă ce gândim noi despre El. O, da, El ni Se prezintă ca „Fiu al Omului” şi în evanghelii 
Îl vedem mergând la cruce ca Om adevărat. În 1 Timotei 2.6 aceasta este exprimată astfel: 
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„Omul Hristos Isus, care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi.” Nu este 
aceasta minunat? În capitolul 3.16 al aceleiaşi epistole stă scris, că El este Dumnezeu revelat 
în carne. El a fost născut ca un copil mic şi a fost pus într-o iesle. Dar îngerii jubilau: „Slavă 
lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui! Astăzi, în 
cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul!” (Luca 2.14,11). Şi 
magii din răsărit au venit ca să dea mărturie despre cine era Copilul mic, neajutorat. El era 
Fiul Omului. El era Om adevărat, şi El a mers la cruce, ca acolo să ocupe locul omului. El a 
fost atârnat pe cruce de către oameni şi a murit acolo ca om. Ah, oamenii nu au văzut ce Tatăl 
ne-a descoperit acum: El a murit numai de aceea, pentru că El Şi-a dat de bună voie viaţa, pe 
care nimeni nu I-o putea lua. 
 
Răstignit în slăbiciune – făcut mai prejos de îngeri 
 
   Ei au văzut numai că El a murit. Da, pentru ei părea chiar, că El ar fi fost un om slab. El a 
murit aşa de repede, că ei s-au mirat că El murise deja ca urmare a suferinţelor crucii, aşa 
gândeau ei (Marcu 15.44). Aşa atârna El acolo ca simbol al slăbiciunii, ca simbol al omului, 
da, al omului cel mai neînsemnat, pentru care aici nu era nici un loc şi care nu era tolerat de 
ceilalţi pe pământ. Toţi strigau: „Ia-L pe Acesta!” El nu a avut pe nimeni, care să rămână cu 
El. Chiar şi puţinii lui prieteni L-au lăsat singur. Unul dintre ei L-a trădat şi L-a vândut pentru 
treizeci de arginţi. Un altul, unul din cei mai apropiaţi ai Lui, a spus cu jurământ: „Nu cunosc 
pe Omul acesta!” Şi toţi ceilalţi s-au depărtat de El. Fraţii Lui s-au ridicat împotriva Lui şi nu 
L-au crezut. Cu totul singur atârna acolo, şi lumea întreagă striga: „Ia-L pe Acesta!” (sau: La 
o parte cu Acesta!) (Luca 23.18). Chiar şi Dumnezeu S-a îndepărtat de El. El a strigat către 
Dumnezeu: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27.46). Dar 
El nu a primit nici un răspuns. Cerul s-a acoperit, s-a făcut întuneric pe pământ. El atârna 
singur acolo, total singur. A fost vreodată un „om” mai adevărat decât El? El a fost Omul cel 
mai de jos, părăsit de toţi şi nerecunoscut de toţi, nu a fost acceptat de nimeni. Aşa a atârnat 
El acolo, şi până astăzi aşa Îl prezintă Dumnezeu pe Domnul Isus în evanghelii: ca Cel 
expulzat, pe care nimeni nu-L voia. Şi apoi El adresează fiecăruia dintre noi întrebarea: „Cine 
zici tu că este Isus Hristos?” De răspuns depinde viitorul veşnic al fiecărui om, şi anume de 
răspunsul pe care omul îl dă cu adevărat la această întrebare! 
 
Încununat cu glorie şi onoare 
 
   El atârnă acolo pe cruce. Dumnezeu, care acolo Şi-a ascuns faţa de El, a arătat după trei zile 
cum gândeşte El despre El. El L-a înviat dintre morţi, L-a primit în glorie şi I-a dat un loc la 
dreapta Sa şi a spus: „Şezi la dreapta Mea până îi voi pune pe vrăjmaşii Tăi ca aşternut al 
picioarelor Tale!” (Evrei 1.13). 
 
Să-L primeşti astăzi ca Mântuitor şi Domn 
 
   Începând din momentul acela Tatăl pune întrebarea: „Ce gândeşti tu despre Fiul Omului, 
care de bună voie a luat locul acesta la cruce?” Şi dacă tu nu primeşti pe acest Discreditat 
acolo la cruce, de care nimeni nu voia să ştie ceva, ca Salvator al tău, tu nu vei putea fi 
mântuit! Dacă tu pe Cel care atârna acolo părăsit, ca simbol al slăbiciunii, ca simbol al unui 
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om care a căzut în mâinile vrăjmaşilor lui, ca şi cum El nu ar fi putut să Se apere de ei, dacă tu 
nu-L iei ca Domn, ca pe Acela care hotărăşte asupra ta, care are drept asupra ta, atunci nu poţi 
fi salvat. „Acesta este cuvântul credinţei, pe care-l predicăm. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta 
pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre cei morţi, vei fi mântuit” 
(Romani 10.8b-9). 
   Această condiţie o pune Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să-L primeşti ca Salvator şi să-L 
primeşti ca Domn, ca Stăpân, ca pe Acela căruia trebuie să-I slujim. Aceasta este prioritatea. 
 
Cândva toţi vor trebui să recunoască domnia Sa 
 
   Va veni odată ziua în care fiecare va trebui să recunoască aceasta. Tatăl nu Se va odihni, 
până când fiecare creatură va face aceasta. Chiar şi diavolul şi demonii lui vor trebui să 
recunoască aceasta şi vor trebui să se plece şi să mărturisească că El, Fiul Omului, este Domn. 
Cei necredincioşi, care au murit (căci cei credincioşi nu vor mai fi atunci în mormânt), îşi vor 
pleca de asemenea genunchii înaintea Domnului Isus şi vor trebui să recunoască că El este 
Domn. Acelaşi lucru este valabil şi pentru toţi cei care apoi vor trăi pe pământ în Împărăţia de 
o mie de ani. Dacă vor îndrăzni să se răzvrătească împotriva Lui şi împotriva autorităţii Lui, 
atunci ei vor fi omorâţi imediat. În fiecare dimineaţă va avea loc judecata (Psalm 101.8). Şi 
după aceea (Apocalipsa 20) vor sta înaintea marelui tron alb, pentru ca din gura Lui să 
primească sentinţa şi să fie trimişi de El în focul veşnic. Acela, care va sta acolo pe tron şi 
despre care am auzit că faţa Lui va fi aşa de îngrozitoare, că cerul şi pământul vor dispare 
dinaintea Lui, va fi Omul Hristos Isus. Faptele Apostolilor 17.30-31 spune: „Dumnezeu, deci, 
trecând cu vederea timpurile de neştiinţă, porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni 
să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca după dreptate pământul locuit 
(lumea), prin Omul pe care L-a rânduit şi despre care a dat tuturor o dovadă de netăgăduit prin 
faptul că L-a înviat dintre cei morţi”.  
   Domnul Isus va sta atunci pe tron ca Om, şi înaintea Lui ca Om îşi vor pleca toţi genunchii, 
şi înaintea Lui ca Om fiecare va trebui să mărturisească că El este Domn. Puterea lui 
Dumnezeu va lucra aceasta. Însă acum Dumnezeu vrea să fie deja aşa şi El a făcut aceasta o 
condiţie preliminară pentru mântuirea noastră, pentru ca noi s-o facem de bună voie. Dacă 
cineva a primit pe Domnul Isus ca pe Singurul care ne poate scăpa de judecata veşnică, pe El, 
Cel care atârna acolo pe cruce aparent neputincios, dacă El este recunoscut ca singurul 
Stăpân, al cărui sclav sunt şi al cărui sclav vreau să fiu, atunci vine Dumnezeu şi ne spune 
cine este Omul acesta. Dar El ne spune mai întâi ce este Fiul pentru El. 
 
 

3. Mărturia Tatălui 
„Acesta este Fiul Meu Preaiubit în care Mi-am găsit plăcerea!” 
   
   Tatăl ne face cunoscut, că Fiul este Preaiubitul inimii Sale, El este Fiul Său preaiubit în care 
Şi-a găsit plăcerea (Matei 3.17). El ne spune: „Acesta este Fiul dragostei Mele. Şi Eu v-am 
luat şi v-am strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Mele. Voi aţi fost făcuţi plăcuţi în El, şi 
toate binecuvântările, pe care inima Mea şi le-a imaginat să vi le dea, Eu vi le-am dat în 
Domnul Isus. Numai în El le puteţi găsi!” (compară cu Coloseni 1.13 şi Efeseni 1.3). Ah, 
Tatăl face aceasta, pentru ca în toate felurile imaginabile ochii noştri să fie îndreptaţi spre 
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Domnul Isus. Pe El trebuie să-L privim, căci inima Tatălui este umplută cu El şi Îşi găseşte 
toată desfătarea în El. Şi noi vom fi la fel, de îndată ce Îl vom vedea. Noi vom fi atunci 
desăvârşit de fericiţi şi vom putea ocupa cu adevărat poziţia de copii ai lui Dumnezeu, de 
copii cu care Tatăl poate vorbi despre ceea ce umple inima Sa. De aceea Dumnezeu începe 
atunci să ne facă cunoscut din Cuvântul Său cine este Domnul Isus. „În El Mi-am găsit 
plăcerea”. Dar după această expresie rezumativă, care ne lasă să vedem cât de minunată 
trebuie să fie Persoana aceasta, care umple deplin inima lui Dumnezeu şi în care Tatăl Îşi 
găseşte toată satisfacţia, El începe să descrie cine este Domnul Isus şi ne prezintă gloria Sa. 
Ea ne este descrisă începând cu Geneza 1.1 şi până în ultimul verset din Geneza 22. 
 
Biblia ca mărturie a Tatălui despre Fiul Său 
 
   Cine este Isus Hristos? Aceasta ar putea sta ca titlu deasupra Bibliei, deoarece ea ne descrie 
gloria Sa. Deja în modelele Vechiului Testament ea începe să-L descrie pe El şi lucrarea Sa 
minunată de la cruce. Nu în toate modelele, dar în cele mai multe dintre ele ne este prezentată 
această lucrare. Să luăm de exemplu cartea Exod şi cartea Levitic. În multe imagini Tatăl 
descrie gloria Fiului Său şi a lucrării Sale. Dacă începem să studiem cu inima aceste cărţi, 
atunci ne putem ocupa multe săptămâni şi luni numai cu gloria Persoanei Sale ca Om pe 
pământ şi gloria lucrării Sale la cruce şi să studiem toate aspectele diferite ale acestei lucrări. 
Astfel vom fi umpluţi tot mai mult cu admiraţie, când vom vedea toată măreţia acestei lucrări. 
 
O jertfă de mâncare desăvârşită 
 
   Să ne gândim de exemplu la Levitic 2. Acolo ne este prezentată viaţa Domnului ca Om 
adevărat pe pământ şi se pare ca şi cum Dumnezeu nu ar avea suficiente cuvinte ca să ne 
descrie gloria Sa. Da, El era cu adevărat Om, căci jertfa de mâncare era constituită din floarea 
făinii. În Isaia 4.2 El, Odrasla Domnului, este denumit ca rod al pământului. Floarea făinii era 
partea cea mai curată a grâului, care creştea pe pământul acesta. Însă floarea făinii din jertfa 
de mâncare era unsă şi amestecată cu untdelemn. La aceasta se adăuga tămâia, care vorbeşte 
despre o glorie deosebită – harurile deosebite ale Domnului -, care sunt prea înalte pentru 
înţelegerea noastră şi pe care numai Tatăl le poate savura. Şi cu toate acestea Tatăl ne face să 
înţelegem ceva din ceea ce El a văzut la El, atunci când El era pe pământ. Îl vedem apoi ca 
cea mai curată floare a făinii, desăvârşit de curat. Toată viaţa Lui, tot ce El era, toată fiinţa 
Lui, natura Lui ca Om pe pământ, totul era desăvârşit. Nu exista nimic în dezechilibru. Nu 
exista nimic mai fin. Nici cea mai mică necurăţie nu era în El. Ochiul pătrunzător al lui 
Dumnezeu, ochiul Aceluia dinaintea căruia nimic nu este ascuns şi înaintea căruia toate 
lucrurile sunt goale şi descoperite, nu a văzut nimic ne curat, ci a văzut numai scumpătăţi în 
acest Om desăvârşit, în Fiinţa Sa umană desăvârşită pe pământ. 
   Dar la aceasta se adăuga untdelemnul, simbol al Duhului Sfânt (Zaharia 4.1-6). Şi aceasta 
vorbea despre ceea ce era El ca Om pe pământ şi arată spre desăvârşirea Sa. Tatăl vorbeşte 
despre El în diferitele forme de jertfe de mâncare, aşa cum El S-a dovedit a fi aici pe pământ 
în greutăţile şi încercările vieţii. Prin ce încercare nu a trecut Domnul Isus? Au venit încercări 
din toate părţile. Ce încercare trebuie să fi fost pentru inima Lui curată, pentru natura Lui 
curată, să vină în contact cu păcatul, să trăiască într-un mediu marcat în totalitate de păcat, să 
vină în contact cu oameni care erau păcătoşi şi voiau răul, aşa că Domnul Isus a trebuit să 



Cine este Isus Hristos? Ce înseamnă El pentru tine? – H. L. Heijkoop 

9 

spună cu durere: „În timp ce Eu îi iubesc, ei Îmi sunt vrăjmaşi … Ei Mi-au răsplătit cu rău 
pentru bine şi cu ură pentru dragostea Mea” (Psalm 109,4+5)! 
   Ce încercare era pentru El, Cel fără păcat, care nu a păcătuit, să fie dus de Dumnezeu la 
cruce pentru ca acolo să ia asupra Sa păcatele alor Săi! Ce trebuie să fi fost pentru El, să fie 
acolo făcut păcat! El, cel care nu a cunoscut păcatul, a fost făcut păcat, ca şi cum El ar fi avut 
o natură rea. El, Cel care totdeauna era în părtăşie cu Tatăl, a fost părăsit de Dumnezeu, aşa că 
a trebuit să strige: „Pentru ce M-ai părăsit?” Ce încercare! Ce suferinţă! Tatăl ne prezintă 
aceasta în simbolurile Vechiului Testament, pentru ca noi să trebuiască să vedem că în toate 
încercările, prin care Domnul a trebuit să treacă, s-a arătat numai desăvârşire. Nici o singură 
necurăţie, nici o singură slăbiciune, ci numai desăvârşire, oriunde ai fi privit. Aceasta era ceea 
ce Tatăl vedea, şi aceasta era ceea ce au văzut şi oamenii, chiar dacă numai în chip slab, 
oameni care puteau spune: „Tu eşti mai frumos decât fiii oamenilor. Harul este turnat pe 
buzele Tale” (Psalm 45.3). În tot necazul, în timp ce El atârna pe cruce şi ştia ce trebuia să 
vină asupra Lui, şi în timp ce El trebuia să suporte şi suferinţele trupeşti, El Şi-a luat totuşi 
timp să Se gândească la Maria şi la Ioan şi să le vorbească, să se gândească la vrăjmaşii Lui şi 
să Se roage: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ce desăvârşire! Tatăl vrea să ne prezinte 
aceasta, pentru ca noi să putem răspunde mai bine la întrebarea: „Cine este Isus Hristos?” 
 
O jertfă de ardere de tot desăvârşită 
 
   Ai văzut tu ceva din gloria Sa? Ai cercetat tu Cuvântul lui Dumnezeu, ca s-o vezi? Tatăl 
vrea să ni-L prezinte. 
   Vedem jertfa sângerândă. Vedem cum jertfa de ardere de tot este cu totul desăvârşită. 
Vedem cum dragostea Domnului Isus este desăvârşită, după sentinţa lui Dumnezeu Cel sfânt 
şi drept, cum adevărul Său este desăvârşit, cum sfinţenia Sa este desăvârşită, da, cum totul la 
El este desăvârşit, fără cea mai mică umbră, fără vreo lipsă, fără vreun cusur, desăvârşit în 
toate părţile. Nu este minunat să vezi dragostea Domnului Isus, dreptatea Sa, Sfinţenia Sa şi 
harul Său? Pe lângă toate acestea trebuie să ne gândim: această Persoană minunată este 
Mântuitorul meu. Salvatorul meu este Acesta, Cel care este aşa de minunat. El este Cel care 
m-a salvat din pierzarea veşnică şi care acum este Stăpânul şi Domnul meu, nu, mai mult 
chiar: El este Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru mine (Galateni 
2.20). Nu este minunat să-L vedem aşa? 
 
Jertfa de pace – părtăşie cu Tatăl 
 
   Şi apoi Tatăl ne lasă să-L vedem ca Acela prin care avem părtăşie cu Dumnezeu (Levitic 
3.7,8).  
   Când ne preocupăm în felul acesta cu Domnul, cât de preţios devine El atunci pentru inimile 
noastre! Este imposibil ca un credincios să se preocupe cu Domnul Isus, fără ca inima lui să 
nu fie atrasă de gloria Sa şi fără ca Persoana Sa să nu devină mare pentru el. Este imposibil 
aceasta, căci tot ce vedem la El este minunat şi preţios. El nu dezamăgeşte niciodată, El ne 
devine permanent tot mai minunat şi mai preţios şi tocmai aceasta doreşte inima noastră ca El 
să fie. Ceea ce noi găsim la El este tocmai ceea ce inima noastră are nevoie ca să fie 
satisfăcută pe deplin. În El găsim satisfacerea tuturor nevoilor naturii noastre noi, aşa că 
pentru inima noastră există deplină îndestulare, pace şi bucurie când Îl privim. El devine tot 
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mai mare pentru noi şi inima noastră devine tot mai plină de El. El ne devine tot mai preţios, 
deoarece noi vedem la El ce doreşte inima noastră nouă să vadă şi tot ce corespunde tuturor 
nevoilor vieţii noi. Şi dacă Îl vedem aşa, atunci Tatăl spune: „Aşa gândesc Eu despre El. Ceea 
ce voi vedeţi la El, văd şi Eu.” Şi apoi Tatăl începe să vorbească cu noi despre El şi spune: 
„Priviţi cât de minunat este El!” El ne îndreaptă spre această glorie. De ce? Deoarece noi 
trebuie să avem părtăşie cu El. Noi trebuie să avem aceleaşi simţăminte, pe care El le are şi să 
vedem pe Fiul aşa cum El Însuşi Îl vede. Noi trebuie să vedem toată gloria Lui, ca să putem 
vorbi cu Tatăl despre ceea ce noi avem în comun cu El: aceasta este Domnul Isus. De aceea 
Tatăl ni-L prezintă aşa. 
 
Să privim pe Acela, pe care Tatăl L-a glorificat 
 
    Dar aceasta nu este singurul lucru. Nu numai lucrarea pe cruce este minunată pentru Tatăl, 
şi nici nu numai ce El ca Fiu era pe pământ: un Om adevărat, desăvârşit şi unic. Desigur 
aceasta este adevărată hrană pentru inima noastră. Da, este mana, din care avem voie să 
mâncăm, este carnea şi sângele din care potrivit cu Ioan 6 avem voie să mâncăm şi să bem, 
prin care primim viaţa şi prin care noi rămânem în El. Acolo găsim cu adevărat tot ce este 
necesar pentru viaţa noastră spirituală. Însă apoi Tatăl ne îndreaptă atenţia spre El, aşa cum El 
este acum în glorie şi ne spune totodată: Priviţi aici, unde El este în glorie şi şade la dreapta 
Mea. Eu L-am pus Cap peste toate lucrurile şi toate le-am supus la picioarele Lui (Efeseni 
1.20-22). Într-adevăr acum încă nu vedem că toate Îi sunt supuse (Evrei 2.7-9), dar Eu am 
stabilit aceasta ca plan al Meu. Eu am zis: „Şezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii 
Tăi aşternut sub picioarele Tale” (Faptele Apostolilor 2.34,35). Şi acum L-am pus Cap peste 
toate lucrurile, pe El, Cel care la cruce era imaginea slăbiciunii. El este acum imaginea gloriei. 
   El, Cel care la cruce a fost cel mai de jos între toate creaturile care gândesc, a fost pus acolo 
peste toate lucrurile. Potrivit cu 1 Corinteni 15.27 numai Tatăl este exclus de la aceasta, Cel 
care I-a supus toate lucrurile. Toate celelalte Îi sunt supuse Lui. Tatăl spune acum: Priviţi 
gloria Lui! Priviţi cum Eu I-am predat toate! Priviţi cum El stă acolo pe tronul Meu! Tatăl ne 
îndreaptă privirea spre Domnul Isus, şi gloria, pe care noi o vedem apoi, este aşa de mare, că 
privirea ei ne transformă. El face aceasta, pentru ca oamenii prin contemplarea acestei 
Persoane „minunate” să fie transformaţi după acelaşi chip din slavă în slavă (2 Corinteni 3.18) 
şi pentru ca noi, dacă am voie să spun aşa, să dorim tot mai mult să-L vedem. Inima Tatălui 
are numai o singură dorinţă: ca noi să privim la El şi ca inimile noastre să fie pline de El. De 
aceea Tatăl spune: Îl vedeţi în glorie? Aşa veţi fi şi voi în curând. Eu am hotărât ca voi curând 
să fiţi aşa ca El, pentru ca El să fie Cel Întâi-născut dintre mai mulţi fraţi (Romani 8.29). Dacă 
vrei să şti viitorul tău, atunci priveşte la El. 
 
Să privim gloria Sa ca viitor Domnitor 
 
   Şi apoi Tatăl ne îndreaptă atenţia spre ceea ce Fiul va face în curând, şi anume că El va veni 
pe norii cerului ca să ia aici pământul în posesiune, şi nu numai pământul, ci universul întreg, 
deoarece toate I-au fost supuse. În ce chip minunat va face El aceasta! Tatăl spune: Uită-te la 
tine însuţi! Tu ai fost un păcătos pierdut. Acum, prin lucrarea de la cruce 

1. tu ai devenit un mântuit, ale cărui toate păcate au fost iertate. 
2. natura ta veche a fost îndepărtată de Dumnezeu, şi tu nu mai eşti în carne. 
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3. tu vei avea în curând un trup glorificat, aşa după cum tu posezi deja viaţa de 
înviere. 

4. tu vei fi curând cu El în glorie. 
   Dar aceasta nu este totul. Lucrarea Lui nu serveşte numai pentru a salva pe păcătoşii 
pierduţi şi să-i facă copii ai lui Dumnezeu, ci pe baza aceluiaşi sânge preţios pământul acesta, 
pe care-l vezi în jurul tău, va fi adus curând înapoi la Dumnezeu. Acum el stă încă sub 
blestem, este murdărit de păcatele oamenilor şi este supus lui satan. Din cauza blestemului 
cresc spini şi pălămidă pe el. Dar pe baza aceleiaşi lucrări, pe care El a făcut-o la cruce, El va 
îndepărta în curând blestemul de pe pământul acesta şi va nimici puterea lui satan. În final El 
va face cerul acesta un cer nou şi pământul acesta un pământ nou, pe care va locui dreptatea. 
El va readuce iarăşi totul în armonie cu Dumnezeu. Aceasta nu va fi armonia care a existat 
cândva în creaţie, şi care de asemenea era lucrarea Sa, ci va fi o armonie nouă, care va fi în 
chip desăvârşit în concordanţă cu planurile lui Dumnezeu. Ea va fi reflectarea şi descoperirea 
a ceea ce este Dumnezeu Însuşi: lumină şi dragoste. Toate vor fi realizate în curând de El 
Însuşi pe baza lucrării Sale. Şi dacă apoi ne gândim: „Va putea El aceasta?”, atunci Tatăl 
spune: „Da, şi la început El a creat toate.” 
 
Toate lucrurile au fost făcute prin El şi pentru El 
 
    Tatăl ne lasă apoi să vedem că tot ce El a făcut vreodată, Fiul Său le-a făcut. „La început 
Dumnezeu a creat cerurile şi pământul.” (Geneza 1.1) Deci, era Fiul Cel care le-a făcut. El a 
vorbit. El a făcut lucrarea descrisă în Geneza capitolele 1 şi 2. El este Creatorul tuturor 
lucrurilor. Tot ce este creat a luat fiinţă prin El şi deoarece El este Creatorul, El trebuie să fie 
şi Restauratorul. El, Cel care prin puterea şi înţelepciunea Sa a creat universul, va da naştere şi 
la noua creaţie tot prin puterea şi înţelepciunea Sa. Este puterea pe care El a arătat-o la cruce, 
atunci când El S-a dat la moarte şi S-a predat autorităţii vrăjmaşilor Săi. Şi este înţelepciunea 
minunată, pe care El a arătat-o acolo, când murind a pus baza pentru mântuirea păcătoşilor 
pierduţi şi pentru mântuirea din cer şi de pe pământ. Această înţelepciune şi putere le-a arătat 
El acolo în acea stare pe care oamenii o privesc ca întruchiparea nebuniei şi slăbiciunii. Prin 
această putere şi înţelepciune El va readuce toate în armonie minunată cu Dumnezeu. Numai 
că de data aceasta toate vor fi mult mai minunate decât erau la început. Prin păcatul care a 
venit în cer şi pe pământ prin căderea lui satan şi a omului, totul s-a stricat şi s-a îndepărtat de 
Dumnezeu. Dar Domnul în înţelepciunea şi puterea Sa, prin puterea dragostei, cum pot 
desigur să spun, face din acestea ceva care slujeşte la glorificarea nespus de mare a lui 
Dumnezeu. Şi aceea prin care omul însuşi s-a prăbuşit în nenorocire, prin care lumea întreagă 
a ajuns în robie şi prin care astăzi încă „întreaga creaţie suspină şi este în durerile naşterii” 
(Romani 8.22), aceasta El o inversează şi face din ea un izvor de bucurie nesfârşită, fericire 
nesfârşită, mulţumire nesfârşită şi glorie nesfârşită pentru creaturile decăzute. 
 
Poziţia noastră minunată în Hristos 
 
Ah, imaginaţi-vă un moment aceasta! Ce era Adam înainte de căderea în păcat? Da, el era o 
persoană minunată într-o poziţie minunată, căci El a fost pus în grădina Eden, pentru ca acolo 
să savureze creaţia minunată. Faţă de aceasta să ne privim pe noi şi aceea pentru care 
Dumnezeu ne-a făcut şi curând va face, aşa cum ne este spus în 1 Ioan 3.2: „Vom fi ca El”. 



Cine este Isus Hristos? Ce înseamnă El pentru tine? – H. L. Heijkoop 

12 

Care poziţie este mai minunată? Este poziţia pe care a ocupat-o atunci Adam comparabilă în 
vreun fel oarecare cu poziția pe care noi o vom ocupa în curând? Adam era capul creaţiei 
pământeşti. Dar Efeseni 1 ne spune că noi vom domni împreună cu Hristos nu numai peste 
pământ, ci peste universul întreg, deci şi peste cer. Adam nu a domnit niciodată peste cer, ci 
numai peste grădina Eden, numai peste această bucăţică de pământ. Noi însă în curând vom 
domni cu Hristos peste univers şi vom judeca chiar pe îngeri. Nu este aceasta în sine însuşi 
mult mai mult şi nespus de minunat? Dar în afară de aceasta noi suntem copii ai lui 
Dumnezeu! Ce este aceasta în comparaţie cu relaţia în care sta Adam faţă de Dumnezeu? Ce 
este poziţia lui Adam, pe care el o avea în Paradis înainte de căderea în păcat, comparată cu 
ceea ce stă scris în Efeseni 1.4, şi anume, că Dumnezeu ne-a ales pentru înfiere pentru Sine 
Însuşi, deci ca fii pentru inima Lui, şi de aceea noi putem spune deja acum: „Ava, Tată!” Şi se 
poate compara locuirea în Paradis, în grădina Eden, cu locuirea noastră în casa Tatălui? Nu 
este locuirea în casa Tatălui nespus mai minunată?  
   Toate acestea le-a realizat Domnul Isus, respectiv le va realiza. Prin căderea în păcat noi 
oamenii am pierdut Paradisul, unde Adam într-un anumit sens putea savura prezenţa lui 
Dumnezeu. Acum omul trebuie să locuiască pe pământul blestemat. Pe el îl aşteaptă iazul de 
foc, locul care se cuvine păcătosului, unde el va fi veşnic departe de Dumnezeu. Din această 
poziţie ne-a scos El, pe noi cei care avem dreptul să-L cunoaştem ca Salvatorul nostru, şi în 
Sine Însuşi ne-a dat un loc în cer. Şi cândva El ne va da un loc ca şi copii în casa Tatălui şi 
Dumnezeu va locui cu noi.  
   Aşa a luat El păcatul, ceea ce noi oamenii am stricat şi tot ce este greşit, ca prilej pentru 
lucrarea Sa. Prin lucrarea Sa ne-a adus la ceea ce este cel mai minunat, cel mai glorios şi cel 
mai înalt, care poate exista pentru o creatură. 
 
Îl vom vedea aşa cum este! 
 
   Ce Persoană minunată trebuie să fie El! Curând noi, cei care Îl cunoaştem, Îl vom vedea aşa 
cum este. Acum noi cunoaştem gloria Lui numai parţial. Dar în 1 Ioan 3.2 se spune: „Vom fi 
ca El”. Inima noastră Îl cunoaşte deja acum. Când El va veni în curând, atunci El ne va da un 
trup nou, potrivit celor spuse în Filipeni 3.21, care va fi asemenea trupului Său de slavă. Şi în 
acelaşi moment El ne va lua cu Sine, pentru ca noi să fim pentru totdeauna la El. Atunci noi Îl 
vom cunoaşte aşa cum este, aceasta înseamnă aşa cum este în Sine Însuşi, în gloria Sa 
minunată. 
 
Ce înseamnă Isus Hristos pentru tine astăzi? 
 
   Acum vreau să pun din nou întrebarea: Ce înseamnă Isus Hristos pentru tine? Întrebarea nu 
este, ce va fi El în curând pentru noi. În curând noi Îl vom vedea, când vom fi în glorie. 
Atunci vom putea numai să spunem despre El ceea ce Tatăl a spus despre El: „În El Mi-am 
găsit plăcerea.” Când Îl vom cunoaşte şi vom vedea cum este, atunci nu poate fi altfel, decât 
să ia naştere această mărturisire în noi. Într-o măsură mai mică noi putem savura deja acum 
aceasta, dar în chip desăvârşit abia atunci când vom fi la El. Dar aici pe pământ vreau să mai 
adresez încă odată întrebarea la fiecare din noi şi mie însumi: Cine este Isus Hristos pentru 
tine şi cine este Isus Hristos pentru mine? Sunt aici între noi din aceia care nu-L cunosc ca 
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Domn al lor, ca Acela care îi salvează? Ah, gândeşte-te cine este El! Şi gândeşte-te şi la 
urmările răspunsului tău! Sub cer nu este nici un alt nume în care noi putem fi mântuiţi. 
   Şi nouă, celor care Îl cunoaştem, ne pun întrebarea: Ce este El pentru inima ta şi ce este El 
pentru inima mea? Am văzut noi ceva din gloria Lui, pe care o revelează Cuvântul lui 
Dumnezeu? Am cunoscut noi ceva din El, pe care în curând îl vom contempla, dar care ne 
este deja acum descoperit? Am înţeles noi ceva din cuvintele: „Acesta este Fiul Meu preaiubit 
în care Mi-am găsit plăcerea”? Locuieşte în inima noastră ceva din această minune: este Fiul 
lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine, Acela în care eu mi-am 
găsit plăcerea? – Dumnezeu să ne ajute să fie aşa! 


