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IISUS

NUME: IISUS HRISTOS
NUME: IISUS HRISTOS

DOMICILIUL: NAZARET, ISRAEL

LOCUL NAȘTERII: BETLEEM, ISRAEL

VÂRSTA: 30 ANI

OCUPAȚIA: TÂMPLAR ȘI PREDICATOR ITINERANT

CARACTERISTICI: PERSONALITATE IMPRESIONANTĂ

ACUZAȚIA: PRETINDE CĂ ESTE FIUL LUI DUMNEZEU

ACUZATORUL: FACULTATEA DE TEOLOGIE DIN IERUSALIM

VERDICTUL: MOARTEA PRIN RĂSTIGNIRE

Marea Galileii
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Extrase din 
stenograma procesului:

Locul și data procesului:
Ierusalim, 33 d.Hr.

Pilat, guvernatorul provinciei Iudeea, Îl intero-
ghează pe Iisus, dimineața devreme. El Îl în-
treabă: „Ești Tu împărat?“

Iisus răspunde: „Tu zici că Eu sunt Împărat. Eu 
pentru aceasta M-am născut şi pentru aceasta am 
venit în lume, ca să mărturisesc pentru adevăr. Oricine 
este din adevăr ascultă glasul Meu“. (Ioan 18:37)

)

Răstignirea

După ce a fost biciuit din ordinul lui Pilat, Iisus 
a fost predat soldaților însărcinați cu executa-
rea pedepsei.

Ei Îl duc pe Iisus în sala de judecată, unde este 
torturat și batjocorit. Acolo Îi pun pe cap o 
cunună făcută din spini lungi și ascuțiți, care Îi 
străpung fruntea, apoi Îl lovesc de mai multe 
ori cu o trestie mare și Îl scuipă. Însângerat, 
Iisus stă înaintea călăilor Săi. Printre râsete 
batjocoritoare, ei Îi pun pe umeri o mantie de 
purpură, ca semn al regalității Lui. 

Toate acestea sunt făcute cu un cinism fără 
margini. Îngenunchează apoi înaintea Lui, bă-
tându-și joc de El și spunând cu dispreț : 
„ Salutare, Împărat al iudeilor !“  Piatră înscrisă de Pilat în Cezareea Dală de piatră în Ierusalim (Gabata)

Pilat, guvernatorul provinciei Iudeea, Îl intero-
ghează pe Iisus, dimineața devreme. El Îl în-

Spinul lui Hristos, planta din care se presupune 

că a fost făcută cununa de spini a lui Hristos 

După ce a fost biciuit din ordinul lui Pilat, Iisus 
a fost predat soldaților însărcinați cu executa-

Ei Îl duc pe Iisus în sala de judecată, unde este 

cunună făcută din spini lungi și ascuțiți, care Îi 
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În drum spre locul de execuție, cineva este silit 
să poarte crucea lui Iisus.

Urmează răstignirea. Trupul dezbrăcat al Celui 
condamnat este întins și țintuit pe o grindă de 
lemn în formă de cruce, așezată pe pământ. 
Crucea este apoi ridicată la o înălțime de trei 
metri.

Unii spectatori par tulburați. Fețele altora re-
flectă o ură de nestăpânit. Dintr-o dată se face 
întuneric precum noaptea. O liniște rău-pre-
vestitoare învăluie țara. Urmează trei ore de 
întuneric, care însă par fără sfârșit. Pe la ora 
trei după-amiaza, o rugăciune sfâșietoare se 

înalță de pe cruce. Apoi Iisus strigă cu putere 
„S-a sfârșit!“ și Își dă Duhul 

Imediat după aceea, un bubuit de tunet zgu-

„CU ADEVĂRAT, 
ACESTA ERA FIU AL 
LUI DUMNEZEU!“

Cocoş, în grădina Ghetsimani

Dealul presupus al Calvarului

Drumul crucii

duie văzduhul, iar un cutremur 
puternic scutură pământul. 
Privindu-L pe Iisus cum moare, 
centurionul, palid  ca un mort, 
exclamă: „Cu adevărat, Acesta 
era Fiu al lui Dumnezeu!“
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Cetatea este în fierbere! Zvonurile 
zboară cu iuțeală pe străzile Ierusa-
limului. 

A fost o eroare judiciară? Sau trebuia cu adevă-
rat ca acest Iisus să moară? De ce? De ce L-au 
țintuit pe cruce conducătorii? Un lucru era clar: 
poporul, care Îl aclamase cu doar câteva zile 
înainte ca fiind Mesia, Trimisul lui Dumnezeu, 
era de partea lui Iisus. Iar dacă ei nu ar fi fost 
instigați de mai-marii lor, L-ar fi primit ca un 
erou.

„ZILELE VIEŢII MELE SUNT 

NUMĂRATE. DAR VIAŢA 

MEA APARŢINE LUI IISUS. 

ȘI FIINDCĂ IISUS A ÎNVIAT 

DINTRE MORŢI, VOI TRĂI CU 

EL. MORMÂNTUL NU ESTE 

DESTINAŢIA MEA FINALĂ!“

Dar istoria 
nu se oprește aici!

Cine a fost acest Iisus?

Dar s-a sfârșit altfel. 
Complet diferit! 

Așa-numita Poartă de aur a Ierusalimului

nu se oprește aici!
Trei zile mai târziu, are loc ceva de 

neimaginat!
Presa din acele zile ar fi relatat:

Răstignit vineri, astăzi viu!
Ierusalimul, în stare de șoc!Iisus a fost văzut viu de ucenicii Lui după trei zile.Cinci sute de oameni mărturisesc că L-au văzut.A murit Iisus cu adevărat?

Oficialitățile tac!
Scandal!

Gărzile de la mormânt mituite!Ordinul zilei: Fără comentarii! Strict secret!
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Zvonuri despre Rabi Iisus

Iisus era, așadar, principalul subiect 
de discuție al orașului de mai 

multe zile. Cei care se proclamau discipolii Lui 
deveneau pe zi ce trecea tot mai numeroși. 
Alții, în schimb, se întâlneau în ascuns, de 
teamă să nu fie spionați. Dar toți susțineau că 
Iisus li Se arătase în mod fizic și că era viu! Ce 
pretenție!

Toată lumea era agitată. Nimeni nu 
putea înțelege misterul care 

Îl înconjura pe Iisus. Cine era El de fapt? Un 
înșelător al poporului? O persoană care tulbură 
ordinea publică? Un cap înfierbântat care a 
încercat să schimbe societatea? Un ratat? Sau a 
fost, într-adevăr, un Profet al lui Dumnezeu? 

Nimeni în istorie nu a făcut vreodată ca opiniile despre Persoana Lui să fie atât de 
diferite una de cealaltă. Unii L-au iubit profund, alții L-au urât atât de mult, încât au 
pus să-L omoare! Chiar și astăzi, cei mai mulți oameni sunt stânjeniți când se vor-
bește despre Iisus și preferă să evite subiectul. De ce? Pentru că El devine mult prea 
personal pentru ei.

Și totuși este remarcabil: 
Cuvintele Lui ating întotdeauna inimile și con-
științele oamenilor! Ce spune El este absolut 
adevărat! Cunoaște oamenii ca nimeni altul! 
Cuvintele Lui sunt adevăr. Când vorbe ște El, 
oricine își poate descoperi poziția, dacă este 
de partea binelui sau de partea răului. Nu, 
într-adevăr, nimeni nu a adus vreodată proble-
mele la lumină ca El. 

Și totuși, în mod uimitor, oriunde apare Iisus, 
în loc să se ascundă, suferința și lipsurile ies 
la lumină; săracii, bolnavii și chiar oamenii 
respinși de societate sunt atrași la El.

Iisus! Numele Lui este asemeni unei melodii 
pentru cei care-L iubesc. Dar, pentru adversarii 
Lui, acest Nume provoacă tulburare.

Subiectul Iisus stârnește pretutindeni reacții 
puternice. Oamenii se strâng în jurul Lui și sta-
rea fiecăruia devine limpede precum cristalul.

De ce se scriu atunci, atât de multe cărți, 
despre Cineva care se presupune că este 
mort și îngropat? De ce atâtea pagini care să 
dovedească faptul că este cu adevărat mort, 
în timp ce milioane de oameni dau mărturie că 
este viu? De ce atâtea filme despre viața lui 

Deci a fost El cel mai mare mincinos al 
tuturor timpurilor, care a promis 

celorlalți cerul, în timp ce El Însuși a sfârșit pe 
cruce ca un criminal? Sau a fost cu adevărat Cel 
care pretindea că este: Mesia, Fiul Dumnezeului 
Celui viu? Dacă aceasta este adevărat, atunci 
suntem pierduți, căci, prin răstignirea Lui, am 
pierdut orice speranță de a fi salvați. 

Întrebarea aceasta rămâne 
până astăzi la 

fel de importantă, de aceea trebuie să îi dăm 
un răspuns odată pentru totdeauna. Dar cum? 
Pentru unii, răspunsul este clar, pentru alții, 
nu. 

Totuși faptele nu pot fi negate; 
Iisus a făcut minuni. Prin El 

s-au petrecut lucruri supranaturale: semne, 
minuni și lucrări de putere care au uimit 
mulțimile. Oamenii care au primit ajutor de la El 
au fost convinși că Iisus era diferit. Diferit de 
toți ceilalți!

minuni și lucrări de putere care au uimit 
mulțimile. Oamenii care au primit ajutor de la El 
au fost convinși că Iisus era diferit. Diferit de 
toți ceilalți!

A ÎNVIAT IISUS CU ADE-
A ÎNVIAT IISUS CU ADE-VĂRAT DINTRE MORŢI?
VĂRAT DINTRE MORŢI?

Ierusalimul astăzi

Iisus? De ce? Oare cuprinde istoria Lui mai mult 
adevăr decât îndrăznește cineva să spună? Ce-i 
fascinează, atât pe prieteni, cât și pe dușmani, 
la acest Iisus? 

- Iisuse, cine ești Tu?
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Este existența    lui Iisus dovedită istoric?

Barcă de pescuit pe Marea Galileii

Este existența lui Iisus dovedită istoric? În anul 
90 d.H., istoricul evreu Josephus Flavius, în 
lucrarea lui intitulată Antichități (Cartea 18, Ca-
pitolul 3, Paragraful 3), relata despre existența 
istorică a lui Iisus după cum urmează: „Cam în 
timpul acesta S-a ridicat Iisus, un Om înțelept, dacă 
Îl putem numi într-adevăr un Om; pentru că El făcea 
niște lucruri minunate, un Învățător al unor oameni 

care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la El atât 
evrei, cât și pe mulţi dintre neamuri. El era Hristosul. 
Iar când Pilat, la sugestia conducătorilor noștri, L-a 
condamnat la moarte pe cruce, cei care L-au iubit de la 
început nu L-au părăsit; căci El li S-a arătat viu a treia 
zi, după cum s� nții profeți vestiseră aceste lucruri și 
alte mii de lucruri minunate despre El.“

În afara Bibliei, alte surse aduc mărturie despre 
viața lui Iisus. De exemplu, istoricul roman 
Tacit, Suetoniu, cronicar al curții romane sub 
împăratul Adrian, și Pliniu cel Tânăr, guvernator 
roman al Bitiniei în Asia Mică. 

Napoleon, care a înspăimântat mai mult de ju-
mătate de Europă cu războaiele lui, a scris către 
sfârșitul vieții în jurnalul său: „Cu toate armatele 
și generalii mei, nu am putut cuceri nici măcar un con-
tinent într-un sfert de secol. Și totuși acest Iisus, fără 
a folosi vreodată o armă, a cucerit toate popoarele și 
toate culturile de-a lungul mileniilor “.

Este existența lui Iisus dovedită istoric? În anul 

„RELIGIA ESTE 

CREDINŢA ÎN ‚CEVA’ 

- CREŞTINISMUL 

ÎNSĂ ESTE 

ANGAJAMENTUL 

TOTAL AL VIEŢII FAŢĂ 

DE IISUS HRISTOS.“

Napoleon, care a înspăimântat mai mult de ju-

Cinci pâini și doi pești

Este existența    lui Iisus dovedită istoric?

„SINGURA CONCLUZIE LOGICĂ 
ESTE: A CREDE ÎN IISUS HRISTOS!“
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Nu! El Însuși a spus: „Împărăția Mea nu este din 
lumea aceasta“ (Ioan 18.36). Dacă Iisus ar fi fost 
interesat de gloria lumii, ar fi cucerit lumea ca 
un general; sau ar fi putut intra în istorie ca 
moștenitor al coroanei regale! Dar un Bebeluș 
născut în sărăcie, într-un staul dintr-un mic 
orășel, Betleem, nu este El imaginea supremei 
slăbiciuni și neputințe omenești? 

Totuși, impactul vieții lui Iisus asupra istoriei 
lumii nu poate fi tăgăduit. A adus vindecare, 
salvare și viață eternă multor milioane de oa-
meni prin influența învățăturilor Lui divine și a 
uimitoarei vești bune a dragostei și a îndurării 
lui Dumnezeu, atât în Israelul de atunci, cât și 
în toată lumea, până în ziua de azi.

Descoperirea lui Dumnezeu făcută poporului Is-
rael, Persoana lui Iisus Hristos și Sfânta Biblie 
sunt unite, în mod inseparabil, pentru totdeau-
na. Iisus Hristos este chemarea lui Dumnezeu 
pentru o lume pierdută și condamnată. Dar, 
pentru a recunoaște aceasta, avem nevoie de 
ochi luminați de Dumnezeu. Toți aceia care își 
bat joc de Dumnezeu și de Fiul Său, Iisus Hris-
tos, și care neagă existența lui Dumnezeu ar 
trebui să învețe ce spune Biblia. Toți cei care își 
spun: „Nu este Dumnezeu“ (Psalmul 14.1), trăiesc 
în afara realității. 

„... Ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și 
le-ai descoperit pruncilor“. (Matei 11.25) 

„ÎN ETERNITATE, DUMNEZEU 

NU MĂ VA ÎNTREBA CĂREI 

BISERICI I-AM APARŢINUT. 

UN SINGUR LUCRU CONTEA-

ZĂ: DACĂ AM GĂSIT IERTA-

REA PĂCATELOR MELE PRIN 

IISUS HRISTOS.“ 

A vrut Iisus      să schimbe mersul istoriei?

Model al templului lui Irod în zilele lui Iisus
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Ben Hur - Succes fulminant – Bestseller!
Un fi lm care a captivat milioane de oameni din întreaga lume 

Generalul Lew Wallace, într-o călătorie cu 
trenul, l-a întâlnit pe colonelul Ingersoll, un 
binecunoscut ateu. Ei au discutat despre tot 
ce este sub soare, inclusiv despre „nonsensul 
creștinismului“. Ingersoll l-a provocat pe Wallace 
spunând: „Ești inteligent și bine educat. De ce nu 
scrii o carte care să dovedească faptul că într-adevăr 
creștinismul este un nonsens și că Iisus Hristos nu a 
trăit niciodată! Ar � , cu siguranță, un bestseller!“
Wallace s-a afundat cu entuziasm în această 
lucrare.

A fost fascinat de gândul de a deveni celebru. A 
petrecut ani de zile strângând materiale pentru 
carte. Scrisese deja patru capitole când, în timp 
ce studia cadrul istoric al lumii din vremea în 
care se desfășurau evenimentele povestirii lui, 
a înțeles că Iisus Hristos a trăit cu adevărat.

Și a fost convins chiar că Iisus a fost mai mult 
decât o Persoană istorică. La vârsta de cincizeci 
de ani, Wallace a căzut în genunchi pentru 
prima dată în viața lui pentru rugăciune. L-a 
rugat pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să-l 
mântuiască și I-a predat Lui întreaga viață.

Apoi a hotărât să rescrie cele patru capitole ale 
cărții sale. Rezultatul a fost bestseller-ul Ben 
Hur care, mai târziu, a devenit un film dramatic, 
de succes în întreaga lume. Generalul Wallace 

a devenit astfel un exemplu impresionant de 
convertire radicală la credința în Iisus Hristos. 

Tainele lui Dumnezeu nu pot fi pătrunse de 
ochiul omenesc, nici nu pot fi înțelese doar cu 
ajutorul rațiunii; ele sunt văzute, mai degrabă, 
cu ochii inimii pe care Însuși Dumnezeu trebuie 
să o lumineze. (Efeseni 1.18.) 

„Ferice de cei cu inima curată, pentru că ei Îl vor vedea 
pe Dumnezeu“. (Matei 5.8) 

„DE CÂND IISUS A LUAT 

VIAŢA MEA ÎN MÂINILE 

SALE, TOTUL S-A SCHIM-

BAT RADICAL. ACUM AM 

DESCOPERIT ÎN SFÂRŞIT CE 

ÎNSEAMNĂ SĂ FII FERICIT.“

Lew Wallace
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... și unii, totuși, continuă să scrie ...! ... înspăimântător!

Unele ziare atacă permanent biserica, crești-
nismul și credința în Iisus. Tot ceea ce poartă 
numele de creștin este calificat drept „naiv“, 
încadrat dintr-o aruncătură de penel ca neștiin-
țific și învechit. 

Dar, în loc să înfrunte realitatea, ei argumen-
tează cu afirmații imaginare și fără niciun 
fundament. Adevărul este ascuns. Oare, nu se 
descalifică ei înșiși în felul acesta? 

Un lucru este însă sigur; o teză nu poate fi res-
pinsă fără a face dovada unei probe contrarii. 
Iar împotriva Bibliei nu a fost adusă nicio probă 
care ar putea dovedi că este greșită.  Fiecare 
neadevăr și fiecare minciună cad și se destramă 
înaintea adevărului Bibliei. De aceea, criticii lui 
Iisus vor continua să lovească în zadar împotri-
va cuvintelor Lui. Iisus Însuși spune: „Cerurile și 
pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece“. 
(Matei 24.35) 

Bineînțeles, în creștinism, mulți dintre apărăto-
rii lui oficiali sunt vinovați de o denaturare gro-
solană a mărturisirii lor. Este înspăimântător 
să vezi ce s-a făcut cu Evanghelia, Vestea Bună 
a lui Iisus. Ca să nu mai amintim de lucrurile 
condamnabile care s-au întâmplat așa-zis în 
Numele lui Dumnezeu: rușinea cruciadelor din 
timpurile medievale și chiar oroarea inchiziției 
în timpul căreia și-au pierdut viața oameni 
nevinovați fără număr. Există mult creștinism 
contrafăcut! Hristos însă nu este în tot ceea ce 
se numește creștinism!

„CÂND AM DEVENIT CREȘTIN, 
CEEA CE PĂREA SĂ FIE 

O GREUTATE DE TONE A 

CĂZUT DE PE SUFLETUL MEU. 

POVARA TERIBILĂ A VINEI 

S-A DUS. ACUM ȘTIU PENTRU 

PRIMA DATĂ ÎN VIAŢĂ CE 

ÎNSEAMNĂ SĂ TE BUCURI DIN PLIN.“

Nu este nimeni 

ca Iisus Hristos, 

care să poată 

schimba o viață 

complet.“
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Atunci nu este de mirare...

De ce sunt așa de puțini cei care proclamă, cu îndrăzneală, autori-
tatea deplină a întregii Scripturi?  Dacă adevărul lui Dumnezeu nu 
este vestit clar și curat, mai e de mirare atunci că omul obișnuit 
se îndepărtează, dezamăgit de ceea ce a auzit? Mai e de mirare că 
cei mai mulți oameni găsesc plictisitoare predicile de la amvon? 

Cu toate acestea, Cuvântul lui Dumnezeu este viu! Dar unde mai 
sunt acceptate, astăzi, adevărurile biblice ca temelie a vieții și a 
credinței? Acolo unde Iisus Hristos și Cuvântul lui Dumnezeu se 
predică cu claritate, oamenii găsesc o temelie tare, Îl găsesc pe 
Acela care este demn de încrederea lor. Trebuie să recunoaștem 
diferența dintre creștinismul cultural și mesajul viu pe care 
Dumnezeu ni-l transmite în Sfintele Scripturi. 

Când o biserică sau o grupare creștină părăsește temelia Sfinte-
lor Scripturi, își pierde reperele și autoritatea și devine o țintă a 
râsului. Dacă cineva se lasă atras de spiritul acestui veac, fasci-
nat de mituri și de misticism, nu va deveni el, în mod necesar, un 
orb care conduce un alt orb? În loc de a fi biserică pentru lume, 
devine „biserica lumii“, în loc de a lumina calea pentru o lume 
dezorientată, devine o lumină înșelătoare.

Și totuși adevărata Biserică există, deși adesea ascunsă. Ea este 
formată din toți cei care au crezut în Domnul Iisus, din toți cei 
care și-au predat viața în mâna Lui. Vorbind despre această Bise-
rică, Iisus Hristos spune: „Voi zidi Adunarea Mea și porțile Locuinței 
morților nu o vor învinge“ (Matei 16.18).

„CREDEAM CĂ BOTEZUL 
NE MÂNTUIEŞTE. A FOST O 
GREȘEALĂ FATALĂ. BIBLIA 

SPUNE FOARTE CLAR CĂ CINEVA 
POATE FI MÂNTUIT DOAR 

PRIN POCĂINŢĂ, CREDINŢĂ ȘI 
PREDAREA VIEŢII PERSONALE LUI IISUS HRISTOS.“ 

Telescopul Hubble
Lumini înșelătoare
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Biblia, o Carte măreață! 
Unică, niciuna ca ea!

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, iar subiec-
tul ei principal, fie că-l prezintă direct sau 
în imagini, este Iisus Hristos. Traversând 
toate furtunile din istoria omenirii, lumina 
ei strălucește ca un far. Pentru mulți, Biblia 
este oaza pierdută în deșert. Mai e de 
mirare atunci dacă, într-o lume care ignoră 
Cuvântul lui Dumnezeu, domnesc apatia 
spirituală și confuzia? Între Iisus Hristos și 
Biblie există o legătură indisolubilă. Când 
citim Biblia, simțim suflul eternității și 
suntem captivați de vocea lui Dumnezeu. 
Suveranitatea ei este impresionantă: 
ori cedăm înaintea mesajului ei și găsim 
salvarea, ori ne întoarcem și rămânem 

pierduți în păcatele noastre!

Iată câteva lucruri pe care ar trebui să le cunoști despre Biblie:

Scrisă de-a lungul unei perioade de 1600 de ani 
(1500 î.H. - 100 d.H.).

Scrisă de aproximativ 40 de scriitori: regi, 
păstori, pescari, preoți, oficiali ai guvernului...

Cuprins: 66 de cărți - aproximativ 1300 de 
pagini!

Tema: Planul de mântuire al lui Dumnezeu 
pentru om

Punctul central: Iisus Hristos

Unicitate: Inspirată de Duhul lui Dumnezeu. 
Scrisă de profeți sfinți, la porunca lui 
Dumnezeu. 

Protejată supranatural. 

Fără cusur, corectă. 

Tradusă în mii de limbi până în ziua de azi. 

Păstrată neschimbată până în prezent.

Citită și iubită de milioane de oameni.Citită și iubită de milioane de oameni.

„POT SĂ-MI ÎNDUR 
SOARTA DOAR PENTRU 
CĂ ŞTIU CĂ IISUS MĂ 

IUBEŞTE, MĂ ÎNŢELEGE ŞI MĂ MÂNGÂIE.“

24 25



Ce spune Biblia despre Iisus?
O descoperire fascinantă!

Numele lui Dumnezeu, titlurile și atributele 
Lui în Vechiul Testament sunt cele folosite și 
în Noul Testament pentru a-L descrie pe Iisus 
Hristos. Aceasta este o indicație clară că Iisus 
Hristos este cu adevărat Dumnezeu.

„Iisus Hristos ... este adevăratul Dumnezeu şi viaţă 
eternă.“ (1 Ioan 5.20)

Ceea ce urmează sunt doar câteva versete 
din Biblie selectate din Vechiul Testament. 
Ele se referă profetic la Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu.

Împlinirea lor se găsește în Noul Testament.

Venirea lui Iisus:

Nașterea Lui: Isaia 9.5-6, 7.14 
Împlinirea: Luca 1.26-38, 2.1-20 

Locul nașterii: Mica 5.2 
Împlinirea: Luca 2.4,15 

Fuga în Egipt: Osea 11.1 
Împlinirea: Matei 2.14-15 

Misiunea Lui: Isaia 59.20 
Împlinirea: Marcu 10.45, Romani 3.24 

Minunile Lui: Isaia 35.5-6; 42.7 
Împlinirea: Matei 11.5, Luca 18.35-43 etc. 

Suferințele și respingerea Lui: Psalmii 56 și 69 
Împlinirea: Matei 26.3-4, Luca 19.14 

Trădat de Iuda pentru 30 de arginți: Zaharia 11.12, 
Psalmul 55.12-14, 20-21 
Împlinirea: Luca 22.1-6, Matei 26.47-54, Matei 
27.3-10 

Acuzat pe nedrept: 
Psalmul 109.1-4 
Împlinirea: Matei 26.59-60 

Batjocorit: Psalmul 22.6-7 
Împlinirea: Matei 27.27-30, Luca 23.35-37 

Răstignit: Psalmul 22.14-17 
Împlinirea: Matei 27.32-56, Ioan 19.17-18 

Îmbrăcămintea Lui împărțită prin tragere la sorți: 
Psalmul 22.18 
Împlinirea: Ioan 19.24 

Niciun os zdrobit: Psalmul 34.20 
Împlinirea: Ioan 19.33,36 

Străpuns: Psalmul 22.16, Zaharia 12.10 
Împlinirea: Ioan 19.18,34 

Moarte de bunăvoie: Psalmul 40.6-8 
Împlinirea: Ioan 19.24 

Suferința în locul altora: Isaia 53.4-6, 12 
Împlinirea: Matei 8.16-17, 1 Petru 2.24 

Învierea: Psalmul 16.9-11, 30.3, 118.17 
Împlinirea: Ioan 20 

Înălțarea la cer: Psalmul 68.18, 110.1 
Împlinirea: Faptele Apostolilor 1.9-11 

A doua venire: Zaharia 12.10, 14.3-5 
Urmează să se împlinească: 1 Tesaloniceni 4.13-18, 
Apocalipsa 19 și 20

Iisus Hristos este Dumnezeu!
Multe pasaje biblice descoperă acest adevăr 

minunat. Citeste, de exemplu:
Ioan 1.1

1 Ioan 5.20
Romani 9.5

Evrei 1.8-10
Tit 2.13

Ioan 10.30, 14.9

Ce spune Biblia despre Iisus?

Acuzat pe nedrept: 
Psalmul 109.1-4 
Împlinirea: Matei 26.59-60 

Psalmul 22.6-7 
Împlinirea: Matei 27.27-30, Luca 23.35-37 

Dumnezeu
adevărat

om
adevărat

Viața Lui         pe pământ

Evrei 5.7
1 Petru 4.1
1 Ioan 4.2

Romani 8.3
1 Timotei 3.16

Mântuire
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re Cum

părat

Iertare

Ispășire

Împăcare Sfințire
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dr
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tă
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e

Matei 1.21, 18.11
Ioan 10.9, 12.47
1 Timotei 1.15, Tit 3.5
Coloseni 1.13,
Efeseni 2.8, Evrei 2.10

Matei 26.28
Evrei 9.22, 10.18
Coloseni 1.14, 2.13
Efeseni 1.7

1 Corinteni 6.20
Apocalipsa 5.9

Fapte 13.39
Romani 3.24,
4.25, 5.29
1 Corinteni 6.11

1 Ioan 1.9
Evrei 9.14, 22

Coloseni 1.20-21
2 Corinteni 5.18-20
Romani 5.10-11

Evrei 2.17
1 Ioan 2.2, 4.10

1Petru 1.18-19
Evrei 9.12,15
Efeseni 1.7
Coloseni 1.14
1 Corinteni 1.30
Romani 3.24

Rugăciune pentru duș-
manii Săi: Psalmul 109.4 

Împlinirea: Luca 23.34 

Strigătul Lui pe cruce: Psalmul 22.1-2 
Împlinirea: Matei 27.46 

Moartea între tâlhari: Isaia 53.9,12 
Împlinirea: Luca 23:33 

 Zaharia 11.12, 

Împlinirea: Matei 27.32-56, Ioan 19.17-18 
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Viaţa şi lucrarea lui Hristos

Cuvântul
Ioan 1.1-3

El Shaddai
(= Dumnezeu Atotputernic)

Geneza 17.1

Ete
rn

ita
te

 Cr
ea

ție

Profet

Dumnezeul întreit

Slujba lui Iisus:

Perioada din Eden Perioada conștiinței
Perioada guvernării încredin-

țate omului
Perioada patriarhilor 

Avraam, Isaac și Iacov.
Perioada Legii.

„... Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine...“ 
 2 Corinteni 5.19

„Pe Cel care n-a cunoscut păcat, L-a făcut păcat pentru 
noi, ca noi să devenim dreptate a lui Dumnezeu în El.“
 2 Corinteni 5.21

Yahve
(= Eu sunt Cel ce 

sunt)
Descoperit în Exod 3.14; 6.3 

în Vechiul Testament

Α
Alfa Apocalipsa 22.13

„Cel care era...“ Apocalipsa 2.4 „... care este...“

Iisus Hristos este Același ieri și azi și în veci (Evrei 13.8) Gloria Lui înainte de timp, în timp și în toată eternitatea. Ioan 17.1,5

Crearea 
lumii și a 
omului. 
Geneza 1

Căderea 
omului 
în păcat. 
Geneza 3

Alungarea 
din grădina 
Edenului.

Potopul; 
Corabia lui Noe.
Geneza 6-9

Turnul
Babel.

Geneza 11

Israel în 
Egipt.

Exod 1-11

Ieșirea din 
Egipt. Exod 
12-13

Dumnezeu dă legea 
(Cele 10 Porunci) lui 
Moise, Exod 20.  
Rătăcirea prin 
deșert.

Istoria 
împăraților și 
a profeților lui 

Israel.

Iisus Hristos

Preot

Localizare 
în Biblie Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, Iosua, Judecători, Rut, 

Samuel, Împărați, Cronici, profeții până la Maleahi Noul Testament: Evangheliile Matei, Marcu, Luca și Ioan

Biblia spune: „Prin credință price-
pem că lumile au fost întocmite 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, astfel 
că cele văzute n-au fost făcute din 
cele care se arată.“ Evrei 11.3

„Și Domnul a văzut că răutatea 
omului era mare pe pământ și că 
orice imaginație a gândurilor inimii 
lui era numai rău toată ziua.“ 
Geneza 6.5

„Pentru că, cine va păzi toată 
legea, și va greși în una, s-a făcut 
vinovat de toate.“ Iacov 2.10

„... care a purtat El Însuși păcatele 
noastre în trupul Său pe lemn, 
pentru ca noi, fiind morți față de 
păcate, să trăim pentru dreptate; 
prin ale cărui răni ați fost vinde-
cați.“ 1 Petru 2.24

„A doua zi, el L-a văzut pe Iisus 
venind la el și a spus: Iată Mielul 
lui Dumnezeu, Cel care ridică 
păcatul lumii!“ Ioan 1.29

Calvarul

Nașterea lui Iisus Hristos.
Luca 2, Matei 1
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Viaţa şi lucrarea lui Hristos

Ete
rn

ita
te

Dumnezeu este totul în toți

1 Corinteni 15.28

Perioada Bisericii.

Marele necaz
al lui Israel.

„... care vine.“ Apocalipsa 1:4

Perioada Împărăției de o mie de ani a lui Iisus.

Domnul Iisus Hristos Împăratul împăraţilor
şi Domnul domnilor

Acum!
Momentul
deciziei!

Iisus Hristos, calea harului
lui Dumnezeu pentru iertarea

păcatelor celui ce crede!
Perioada

Antihristului.
2 Tesaloniceni 2,

Daniel 7.7,
Apocalipsa
13.1; 17.3

Judecățile lui
Dumnezeu.

Apocalipsa 4-19

Iisus Se
întoarce
în putere și glorie
Zaharia 14.4,
Matei 24

1 T
es

alo
nic

en
i 4

.13
-1

8

Muntele
Măslinilor

Iisus Hristos
domnește

ca și împărat.

Marele
tron alb

al judecății.
Apocalipsa
20.11-15,

2 Petru 3.7

Cer nou și pământ 
nou.

2 Petru 3.13,
Apocalipsa 21.1

Moartea eternă,
iazul de foc.
Apocalipsa 
20.10-15

Rusaliile, revărsarea Duhului 
Sfânt Faptele Apostolilor 2

„Crede în Domnul Iisus și vei fi 
mântuit, tu și casa ta.“ 
Faptele Apostolilor 16.31

„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credin-
cios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne 
curățească de orice nedreptate.“ 1 Ioan 1.9

„... apoi noi cei vii, care rămânem, vom 
fi răpiți în nori împreună cu ei, pentru 
a-L întâmpina pe Domnul în văzduh: și 
astfel vom fi întotdeauna împreună cu 
Domnul.“ 1 Tesaloniceni 4.17

„... după cum știți, cum vă îndemnam pe 
fiecare dintre voi ca un tată pe copiii lui, și vă 
mângâiam și vă mărturiseam, ca să umblați 
într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă 
cheamă la Împărăția și gloria Sa.“ 
1 Tesaloniceni 2.11-12

„Și dacă cineva nu a fost găsit scris în 
cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc.“ 
Apocalipsa 20.15

Împărat

Faptele Apostolilor, scrisorile Noului Testament Apocalipsa Isaia 11, Mica 4, Apocalipsa 20

Ω
Omega

păcatelor celui ce crede!

Calea               
               

               
      vieții

Cei răscumpărați în gloria Domnului
Iisus Se întoarce!

Ră
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a c
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Fascinat de Iisus
Nimeni nu a schimbat lumea ca Iisus.

Iisus trăiește cu adevărat!

Țărmul Mării Galileii 

Iisus a predicat Cuvântul lui Dumnezeu cu 
autoritate. Să amintim, în acest context, că 
nouăzeci la sută din codul civil și din cultura 
noastră, în toată diversitatea ei, își au originile 
în Biblie. 

Ea vorbește despre căsătorie și despre familie, 
despre valoarea vieții omenești și despre 
protecția mediului, despre structura socială 
și despre grija pentru cei în nevoie. Ea arată, 
de asemenea, importanța ordinii sociale și a 
protecției vieții. 

Iisus era Cuvântul lui Dumnezeu întrupat; El S-a 
identi� cat cu tot ceea ce spune Biblia. Numai 
prin El începem să Îl cunoaștem pe Dumnezeu și 
dragostea Lui nemărginită pentru omenire. 

De aceea a venit Iisus la noi, Om asemenea 
nouă. Am putut să-L atingem și totuși El era 
fără păcat. Iisus era Cuvântul lui Dumnezeu 
venit în chip de Om printre noi, „Dumnezeu pe 
care Îl puteai atinge“. 

„Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi 
(și noi am privit gloria Lui)...“ (Ioan 1.14). În 
Persoana lui Iisus, Dumnezeu ne-a vorbit atât 
pe înțelesul nostru uman, cât și pe înțelesul 
nivelul Său divin. 

Evrei 1.1-2 spune: „Dumnezeu, după ce le-a vorbit 
odinioară în multe rânduri și în multe feluri părinților 
prin profeți, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit în 
Fiul...“ Iar vorbirea Lui este clară și ușor de 
înțeles!

Pentru a demonstra că o ipoteză este ade-
varată, aceiași factori inițiali trebuie să ducă 
întotdeauna la aceleași rezultate. De exemplu, 
dacă am conecta � re electrice neizolate care 
transportă curent, va avea loc un scurtcircuit. 
Acest lucru se va produce la fel, indiferent 
de țară, de epocă, de oră sau de împrejurări. 
Rezultatele sunt întotdeauna aceleași. Puterea 
electricității este evidentă! Ar �  lipsit de înțe-
lepciune să negi realitatea electricității doar din 
cauza ignoranței.

La fel este și cu Iisus. A� rmația că El este 
viu și că putem experimenta, în mod perso-
nal, prezența și puterea Sa poate �  dovedită 
oricând. De-a lungul timpului, oamenii care au 
crezut în Iisus au experimentat că El poate să 

salveze, să vindece, să protejeze și să răs-
cumpere. Iisus poate să-i elibereze pe cei mai 
nenorociți păcătoși și să-i transforme în oameni 
noi. Ei trăiesc astfel biruința asupra păcatului 
și asupra puterilor întunericului. Iisus este 
real! Este viu! Acum, la fel ca și atunci! Și Îl poți 
întâlni personal.

„ÎMI PARE RĂU PENTRU 
UN SINGUR LUCRU – CĂ 
NU M-AM ÎNTORS LA 

IISUS MAI DEVREME.“
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„LA VÂRSTA DE 13 ANI – 
FĂCEAM PARTE DINTR-O 
BANDĂ! HAŞIŞUL, 
BEREA ŞI DROGURILE 
ILEGALE ÎMI DĂDEAU 
SENTIMENTE 
INTENSE DE 
PLĂCERE. INTRAM 
DESEORI ÎN 
PROBLEME - 
CONFLICTELE ŞI 
LUPTELE ERAU 
OBIŞNUITE. LUCRURILE 
URMAU ÎNTOTDEAUNA 
ACEEAŞI CALE: ARESTARE, 
PROCES, CONDAMNARE ŞI 
ÎNCHISOARE - SAU, DE MULTE 
ORI, DOAR O AMENDĂ. DAR NIMIC NU 
AJUTA. IEŞEAM DIN ÎNCHISOARE ŞI MĂ 
ÎNTORCEAM DIRECT LA VECHILE OBICEIURI. 
NICIUN MAGAZIN NU ERA ÎN SIGURANŢĂ 
CÂND ERAM ÎN APROPIERE. FURAM ÎN MOD 
CONSTANT. ERA ÎNGROZITOR. APOI UN 
ACCIDENT GRAV - AM LOVIT UN STÂLP DE 
TELEFON. UNUL DINTRE NOI A MURIT. ERAM 
ŞOCAT. DUPĂ CE AM IEŞIT DIN SPITAL, AM 
CĂUTAT DE LUCRU - AM AVUT SLUJBE 
SPORADICE, ICI ŞI COLO. APOI NE-A VENIT 
O IDEE GROZAVĂ - VOM FI MUZICIENI – SĂ 
FACEM O FORMAŢIE! BĂUTUL ÎN EXCES LA 
PETRECERILE LA CARE CÂNTAM M-AU FACUT 
ALCOOLIC. ERAM PRINS ÎN ACELE LANŢURI 
- ERA O CATASTROFĂ! APOI A VENIT 
ÎNCURCĂTURA CU ARMATA. TOVARAŞUL MEU 
SECRET ERA ALCOOLUL - APOI AU VENIT 
ŞI DROGURILE. ERAM ATÂT DE DUS, ÎNCÂT 
NICI NU ÎMI MAI PUTEAM SCRIE NUMELE! 
LA 26 DE ANI ERAM PIERDUT. UMFLAT DE 

DROGURI, CÂNTĂREAM 99 DE 
KG. APOI AM ÎNCEPUT SĂ 

DELIREZ... RENUNŢAREA 
ERA ORIBILĂ. ERA 

UN IAD. ÎN TIMPUL 
ACESTEI PERIOADE 
ÎNGROZITOARE, 
CINEVA MI-A VORBIT 
DESPRE IISUS. ADÂNC 
ÎN LĂUNTRUL MEU, 
AM SIMŢIT CĂ CE 

SPUNEA DESPRE 
IISUS ERA ADEVĂRAT. 

A CONTINUAT SĂ SPUNĂ 
CĂ IISUS ESTE VIU ŞI CĂ 

MĂ IUBEŞTE. CUVINTELE LUI 
ÎMI STRĂPUNGEAU INIMA CA NIŞTE 

SĂGEŢI ŞI AM ÎNCEPUT SĂ AM ÎNCREDERE ÎN 
EL. AM ÎNCEPUT TREPTAT SĂ MĂ DESCHID, 
PÂNĂ CE AM PUS TOTUL, ABSOLUT TOTUL, 
PE MASĂ. AM RECUNOSCUT VIAŢA MEA 
PĂCĂTOASĂ, VINA ŞI ROBIA ŞI L-AM RUGAT 
PE IISUS SĂ MĂ IERTE. HOTĂRÂREA MEA ERA 
FERMĂ: DACĂ VIAŢA MEA AVEA SĂ AIBĂ 
SENS, ATUNCI IISUS TREBUIA SĂ O PREIA 
ÎN TOTALITATE. ŞI, UIMITOR, M-A LUAT ÎN 
STĂPÂNIRE! M-A ELIBERAT DE ROBIA FAŢĂ 
DE ALCOOL ŞI DROGURI. INSTANTANEU! 
IMEDIAT, TOATĂ VINA MEA A DISPĂRUT. 
LUMINA ŞI BUCURIA MI-AU INUNDAT VIAŢA. 
PUTEREA DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU M-A 
FĂCUT O PERSOANĂ COMPLET NOUĂ! ŞI 
ACUM? AM O CĂSNICIE FERICITĂ. AVEM TREI 
COPII. PRIVESC VIITORUL PLIN DE CURAJ, 
PENTRU CĂ ŞTIU CĂ IISUS CĂLĂUZEŞTE ŞI 
CONDUCE VIAŢA FAMILIEI NOASTRE.“

HANS GERD

Hans Gerd ne povestește... Cuvinte limpezi precum cristalul!

Adevăruri strălucind cu putere! 
Nenumărați oameni, din orice categorie, le-au experimen-
tat în viața lor. Ei au fost schimbați, așa cum nu ar fi crezut 
niciodată că ar fi posibil. Acolo unde altădată inimile erau 
chinuite de disperare, apăsare și teamă, acum sunt pline de 
curaj, de siguranță fericită 
și de bucuria de a trăi. De 
aceea, este de folos, să 
uităm toate închipuirile 
greșite pe care le-am avut 
despre Iisus!

Iisus spune: „Eu sunt viaţa“ (Ioan 14.6) Cine crede în Iisus 
are un scop în viață.

Iisus spune: „Eu sunt lumina lumii“ (Ioan 8.12) Cine crede în 
Iisus nu va rătăci niciodată neajutorat în întuneric.

Iisus spune: „Eu sunt pâinea vieţii“ (Ioan 6.35) Celui care 
crede în Iisus nu îi va lipsi niciodată plinătatea vieții.

Iisus spune: „Eu sunt adevărul“ (Ioan 14.6) Cine crede în 
Iisus are o temelie care nu se clatină.

Iisus spune: „Eu sunt calea“ (Ioan 14.6) Cine crede în Iisus 
va merge pe o cale dreaptă până la țintă.

Iisus spune: „Eu sunt usa“ (Ioan 10.9) Cine crede în Iisus 
are intimitate cu Dumnezeu.

Iisus spune: „Eu sunt păstorul cel bun“ (Ioan 10.11) Cine 
crede în Iisus experimentează minunata Lui grijă iubitoare.
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Iisus, nu este nimeni ca Tine!

SFÂNT, CURAT, FĂRĂ PĂCAT, 
DREPT, PLIN DE DRAGOSTE, 
ÎNDURĂTOR, CREDINCIOS, 

PLIN DE BUNĂTATE, 
ATOTPUTERNIC, DEMN 
DE ÎNCREDERE... CHIAR 
ȘI CEI MAI ÎNVERȘUNAȚI 
DUȘMANI AI SĂI TREBUIE 
SĂ RECUNOASCĂ FAPTUL 

CĂ EL ESTE ABSOLUT UNIC, 

MINUNAT, GLORIOS!

Iisus! Nu un mit, nu o legendă!
Iisus nu este un erou popular fictiv, ca 

Wilhelm Tell. El este Domnul cel viu și 

adevărat, gata să Se întâlnească cu fiecare 

dintre noi în mod personal, acum, la fel ca și 

atunci când trăia pe pământ. Spre deosebire 

de toți ceilalți întemeietori de religii care 

au murit, Iisus trăiește. El este Dumnezeu 

veșnic!

Iisus! Incomparabil, Minunat!
Există vreo slăbiciune, vreo durere sau vreo 

suferință omenească la care Iisus să nu 

fi luat parte ? Niciuna! El a cunoscut toate 

nefericirile omenești și le-a răspuns în felul 

Său desăvârșit.  

Iisus! Dragoste curată
Iisus iubește oamenii, fiindcă sunt făpturile 

lui Dumnezeu, pe fiecare persoană în 

parte, fără prejudecată, fără excepție. El 

ne iubește cu o dragoste desăvârșită, cu 

întreaga Lui inimă, așa cum suntem. 

Ioan 15.9-13

Iisus! Răbdare întruchipată
Iisus este răbdător. El ne ascultă și ne 
susține în toate problemele noastre și este 
fericit să-Și facă timp pentru a ne înțelege și 
a ne rezolva greutățile care ne stau înainte.  
Ioan 4.1-26

Iisus! Tandrețe
Iisus nu este niciodată indiferent față de 
suferința și nefericirea omenească. De 
câte ori nu a reparat El ce am stricat noi, 
descoperindu-Și gloria? Ucenicii Lui au fost 
impresionați cu câtă dragoste și tandrețe 
a mers Iisus în întâmpinarea tuturor celor 
care aveau nevoie de El. 
Ioan 2.1-2

Iisus! Sfințenie
Cu toate acestea, Iisus era de neînduplecat 
când era în joc gloria lui Dumnezeu, Tatăl 
Său ceresc. S-a ocupat cu fermitate de 
cei care doreau să transforme casa lui 
Dumnezeu într-o piață. Prezența Lui sfântă 
era atât de impresionantă, încât impunea 
respect celor care se apropiau de El. 
Ioan 2.13-22

Iisus! Grijă
Grija față de mama Lui a fost desăvârșită 
atunci când atârna pe cruce. Inima Lui s-a 
îndreptat cu tandrețe către ea, chiar și 
atunci când suferea dureri îngrozitoare. S-a 
uitat pe Sine Însuși, pentru a o încredința pe 
mama Lui ucenicului iubit.

Iisus! Generozitate
Oamenii Îl urmau peste tot pe Iisus. Oriunde 

Se ducea, mulțimile se adunau în jurul Lui 

și Îl ascultau până seara, uitând până și de 

mâncare. Dar El le cunoștea slăbiciunea și 

a hrănit mii de oameni cu pâine și cu pește; 

nimeni nu a plecat acasă flămând. 

Ioan 6.1-15

Iisus! Compasiune
Iisus nu i-a disprețuit niciodată pe cei prinși 

în lanțurile păcatului. Avea compasiune față 

de toți: față de hoți, înșelători, adulteri, 

impostori. Le cunoștea inima și privea adânc 

în constiințele lor. Îi era milă de ei, căci le 

cunoștea nevoile și patimile și îi elibera. 

Luca 19.1-10

Iisus! Sensibil
Era minunat în prezența lui Iisus! Oamenii 

Îi împărtășeau, fără nicio frică, tainele și 

nevoile cele mai profunde ale inimii lor. Era 

atât de sensibil și Se purta atât de diferit de 

ceilalți! Atitudinea Lui era iubitoare și plină 

de grijă. Chiar și copiii căutau să fie aproape 

de El. 
Luca 8.40-48

Iisus! Îndurare divină
Oriunde Se ducea, Iisus îi vindeca pe cei 
bolnavi și le alina suferințele. Se îndura 
de toți cei care erau în nevoie și de toți cei 
neajutorați. Avea milă față de cei lipsiți de 
speranță și pierduți, care erau ca niște oi 
fără păstor, și-i primea cu dragoste. 
Matei 9.36

Iisus! Bunătate
A întâlnit adesea oameni care erau cu totul 
împovărați. Ei I-au împărtășit dezamăgirile 
lor, așteptând ajutor, un cuvânt prietenos 
sau înțelegere, iar cuvintele Lui curgeau ca 
apa proaspătă pentru sufletele lor însetate. 
El radia atât de multă bunatăte, încât chiar 
și cei desconsiderați de societate aveau 
curajul să se apropie de El. 
Marcu 1.40-45

Iisus! Iertare
Citea în inimile și în gândurile oamenilor 
ca într-o carte deschisă. Dar niciodată 
nu a folosit drept bolovani greșelile și 
slăbiciunile pe care le avea cineva. Aceasta 
totuși nu-L oprea să le condamne păcatul. 
Iar pe cel care și-l mărturisea, îl ierta și îi 
dădea în inimă o pace adâncă. 
Luca 5.17-26
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Iisus Hristos -  total diferit...

Crucile în munți vorbesc despre biruința lui Iisus

„PENTRU CĂ ATÂT DE 
MULT A IUBIT DUMNEZEU 

LUMEA, ÎNCÂT L-A DAT 
PE SINGURUL SĂU FIU, 

PENTRU CA ORICINE CREDE 
ÎN EL SA NU PIARĂ, CI SĂ 

AIBĂ VIAŢĂ VEȘNICĂ.“ 
Ioan 3.16

„Iubești, acolo unde noi, muritorii, doar urâm. Ai milă, acolo unde noi ne dăm unul pe 

celălalt pe mâna călăului. Încurajezi, acolo unde noi vedem numai slăbiciune și eșec. 

Dai pace, acolo unde noi semănăm ura. Ți-ai dai viața pentru noi, în timp ce noi ne 

idolatrizăm egoismul nostru mare“.

Fără speranță

Din cauza păcatelor noastre, suntem despărțiți de Dumnezeu, fără speran-

ță și fără mântuire, pe drumul spre pierzarea veșnică. Dar dragostea lui 

Dumnezeu este atât de mare, încât nu vrea sa fim pierduți pentru eternitate! 

Inima Lui tânjește să răspundem la darul Fiului Său, Iisus. Toate eforturile și 

faptele noastre, indiferent de cât de bune ar fi, nu ne pot câștiga mântuirea. 

De aceea a venit Iisus! El, Cel fără păcat, a trebuit să sufere consecințele pe 

care le meritam pentru vina păcatului nostru, pentru a împlini cerințele unui 

Dumnezeu sfânt și drept. De aceea, Iisus este singura cale pentru salvarea 

omului. El a descoperit dragostea desăvârșită și nemărginită a lui Dumne-

zeu!
„... în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este sub cer niciun alt Nume dat între 

oameni în care trebuie să � m mântuiți“.  Faptele Apostolilor 4.12

„IISUS MI-A DAT 

ÎNTOTDEAUNA MAI 

MULT DECÂT AŞ FI 

PUTUT VISA.“
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Iisus pe cruce -
descoperirea deplină a dragostei lui Dumnezeu

Luca 22 și 23
Nu, nu a fost un eșec, ci minunatul plan de 
mântuire al lui Dumnezeu. Nu o înfrângere 
umilitoare, ci un triumf glorios! Iisus a venit la 
noi ca Mântuitor al nostru, ca să ne salveze de 
îngrozitoarea condamnare la iad. Prin moartea 
Sa pe cruce, a plătit pentru vina și păcatele 
noastre, ca să nu mai fim judecați de Dumne-
zeu. Când Iisus a luat păcatele noastre asupra 
Sa, mânia sfântă a lui Dumnezeu a căzut asupra 
Lui. Noi toți, fără excepție, am călcat porun-
cile lui Dumnezeu. La cruce, Iisus a devenit 
Înlocuitorul nostru, ca să ne câștige pacea cu 

Dumnezeu. Și acum, sângele vărsat de Iisus 
curățește pe oricine se pocăiește cu adevărat 
de tot păcatul și vina sa.

 „S-a sfârșit!“ este cel mai glorios strigăt de 
biruință care s-a auzit vreodată! 

Luca 24
Nu, Iisus nu a rămas în mormânt. A înviat a 
treia zi. Astăzi este viu. Și, pentru că trăieș-
te, oricine își pune credința în Iisus Hristos 
primește viața eternă. Prin credința personală 
în Iisus Hristos, luăm parte la triumful învierii 
Sale. În această putere a învierii în numele lui 
Iisus, biruința asupra păcatului, a morții și a 
Diavolului este garantată. 

Iar cât despre ceilalți învățători religioși? Nu 
au atras ei pe mulți oameni prin farmecul lor? 
Unde sunt astăzi? Au murit, ca toți dinaintea 
lor. Erau muritori: trebuia să moară. Dar Iisus 
trăiește! 

El spune: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi, și Cel din 
urmă, și Cel viu; și am fost mort și, iată, sunt viu în ve-
cii vecilor; și am cheile morții și ale Locuinței morților.“
Apocalipsa 1.17-18.

Iisus a înviat! - 
El este biruitor asupra păcatului

Trepte la ieșirea dintr-un mormânt săpat în stâncă

S-a sfârS-a sfârȘȘit!it!
Ioan 19:30
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Două căi - două destinații!      Alegerea ne aparține!

1. Recunoaște înaintea lui Dumnezeu 
că ești păcătos și că meriți, astfel, 
mânia și judecata Lui.

2. Mărturisește înaintea lui Dumne-
zeu păcatele tale și roagă-L să te 
ierte. 

3. Primește iertarea Lui, darul Lui pentru 
tine, prin credință. Sângele vărsat de 
Iisus ne curățește de orice păcat.

4. Încrede-te în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Dumnezeu va împlini întotdeauna ce 
promite în Cuvântul Său. El este adevăr.
El nu poate minți.

IISUS SPUNE: „INTRAŢI PE POARTA CEA STRÂMTĂ! 

PENTRU CĂ LATĂ ESTE POARTA ȘI LARGĂ ESTE 

CALEA CARE DUCE LA PIEIRE ȘI MULŢI SUNT CEI CARE 

INTRĂ PE EA; PENTRU CĂ STRÂMTĂ ESTE POARTA ȘI 

ÎNGUSTĂ ESTE CALEA CARE DUCE LA VIAŢĂ ȘI PUŢINI 

SUNT CEI CARE O GĂSESC.“  Matei 7.13-14 

I PE POARTA CEA STRÂMTĂ! 

„CINE SE
ÎNCREDE ÎN IISUS 

NU PIERDE
NIMIC, CI CÂȘTIGĂ 

TOTUL!“

Viaţă eternă Moarte eternă

Alege viața!
Apucă mâna salvatoare a lui Iisus! Fă singura alegere corectă!
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Rugăciune „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne 
ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate.“        1 Ioan 1.9

Găsește un loc liniștit.

Printr-o simplă rugăciune Îl poți primi pe Dom-
nul Iisus Hristos ca Mântuitor al tău personal. 
El ia cuvintele tale în serios. Te aude când 
vorbești cu El. Găsește un loc liniștit unde să 
poți vorbi cu El fără să fii deranjat. Te poți ruga 
Lui astfel:

Doamne Iisuse, recunosc din Cuvântul 
Tău că sunt un păcătos pierdut. Am 
nevoie de Tine. Îți mărturisesc păcatele 
și vina mea. Până acum mi-am trăit viața 
departe de Tine. 

Te rog, iartă-mi minciunile, ura, gelozia, 
lipsa de dragoste, nedreptatea și căile mele 
imorale (aici îți poți mărturisi toate păcatele 
cunoscute). 

Îmi pare rău cu adevărat pentru păcatele 
mele. Te rog, iartă-mă și curățește-mă. 
Sângele Tău a curs pe cruce și pentru mine. 
De acum înainte, 

 Te rog, ia în stăpânire viața mea - deplin! 
Schimbă-mă, ca să fiu ceea ce vrei Tu să fiu. 

Îmi deschid inima Ție acum. Cuvântul Tău 
spune că cine Te primește va deveni copil 
al lui Dumnezeu (Ioan 1.12)! Vino și ocupă 
primul loc în viața mea – fă-mă un copil al lui 
Dumnezeu. Și, pentru că respecți ce ai promis, 
cred că m-ai primit acum ca pe copilul Tău. Mă 
încred în promisiunile Tale sfinte. 

Te rog, continuă să mă cureți de orice păcate 
de care nu sunt conștient acum. Curățeș-
te-mă și eliberează-mă din orice dependență 
păcătoasă de superstiție, ghicire sau orice 
alte practici oculte. 

Doamne Iisuse, vino în viața mea ca Domn. 
Vreau să-Ți slujesc Ție și să Te urmez oriunde 
mă conduci Tu. Amin. 

„În ultimul ceas, un singur lucru con-tează: Îi aparţin lui 
Iisus? Orice altceva 

este lipsit de impor-tanţă.“

Re� ita sobre a sua vida

VORBEȘTE CU DUMNEZEU ÎN RUGĂ-
CIUNE. ESTE LA FEL DE SIMPLU CA A 
DA UN TELEFON.
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Și acum?

1. Mulțumește Domnului în fiecare 
zi pentru mântuire. Mulțumește-I 
pentru iertare. Mulțumește-I pentru 
viața eternă. Mulțumește-I că acum 
ești un copil al lui Dumnezeu, pentru 
că a promis aceasta în Cuvântul Lui. 

Coloseni 1.12 

2. Spune cuiva că viața ta aparține 
acum Domnului Iisus. Spune și 
altcuiva cum poate găsi mântuirea 
eternă.

1 Tesaloniceni 1.8-10

3. Bucură-te! Ai toate motivele să o 
faci! Te îndrepți către un viitor etern 
glorios. 

1 Corinteni 2.9

4. Părtășia cu alți credincioși este 
importantă! Caută credincioși 
maturi care doresc să asculte de 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

Faptele Apostolilor 2.42

5. Citește Biblia în fiecare zi! Aceasta 
îți va da curajul credinței, tărie 
proaspătă și echilibru sufletesc; îți 
va arăta calea dreaptă către ținta ta 
glorioasă.

Matei 4.4, Faptele Apostolilor 17.11

6. Trăiește prin Cuvântul lui 
Dumnezeu! Arată-I că-L iubești 
și că-I respecți Cuvântul! Fii un 
exemplu pentru alții. Merită să-L 
asculți pe Dumnezeu. El te va 
binecuvânta pentru aceasta.

Romani 12.1-2

„CHIAR ȘI CÂND PRO-
BLEMELE VIEŢII PAR SĂ 
VINĂ TOATE DEODATĂ, 
ȘTIU CĂ DOMNUL IISUS 
VA FACE CA TOATE SĂ 
LUCREZE SPRE BINE.“CREDINŢA     ESTE

CEVA CARE     CREȘTE
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Iisus revine! – realitate fericită

El a promis: „Iată, Eu vin curând!“
(Apocalipsa 22.7) Ziua venirii Lui este aproape. 

Evenimentele se precipită și dovedesc că pro-
fețiile lui Iisus din Biblie sunt pe cale să se îm-
plinească.

Istoria dezvăluie

Iisus Hristos va veni mai întâi pentru toți cei 
care L-au primit și Îi aparțin. 1 Tesaloniceni 4 

Ne va lua acasă cu El în cer, în gloria eternă a 
lui Dumnezeu! Acolo nu va mai fi suferință, nici 
moarte. Boala nu ne va mai chinui. Nicio lacri-
mă nu va mai curge în cer. Durere nu va mai fi. 
Întunericul nu ne va mai înspăimânta. Aceasta 
este casa noastră eternă, casa tuturor copiilor 
răscumpărați ai lui Dumnezeu. (Apocalipsa 21)

„Ceea ce ochiul nu a văzut și urechea nu a auzit și la 
inima omului nu s-a suit este ceea ce a pregătit 
Dumnezeu pentru aceia care-L iubesc.“ 

1 Corinteni 2.9

După aceea, Iisus Se va întoarce cu poporul Lui 
răscumpărat pentru a-i judeca pe păcătoși. Va 
judeca pe vii și pe morți. Citește Romani 2.5. 
Ficare păcătos, fără excepție, va veni tremu-
rând și își va pleca genunchiul înaintea Lui, a 
Domnului Iisus Hristos. 

Fiecare limbă va mărturisi că Dumnezeu este 
drept în toate judecățile Lui și va recunoaște că 
Iisus, pe care altădată L-au batjocorit, este cu 
adevărat Domn al tuturor – spre gloria lui 

Dumnezeu Tatăl. Cei care L-au batjocorit și au 
râs nu vor mai râde. Cei nepăsători care I-au 
întors spatele lui Iisus vor fi îngroziți și înspăi-
mântați. Vor primi consecințele acțiunilor lor – 
condamnarea eternă!condamnarea eternă!

„Nu este nimic mai rău decât să stai lângă patul de moarte al unei per-soane nemântuite.“

vezi paginile 28-31
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Știi unde te afl i? Vă rugăm să vizitați magazinul nostru virtual la
www.gbv.ro 

Timpul tău pe acest pământ 
este limitat. Pentru oameni, 
moartea este inevitabilă. 
Care este ținta ta eternă? 
Unde te duce călătoria 
ta? Spre glorie eternă cu 
Iisus, sau spre condam-
nare eternă? Tu trebuie să 
faci alegerea! 

De fapt, ce este această viață scurtă? O ră-
suflare, un sunet de o clipă. Poate ai o carieră. 
Poate că ai avut succes și ai obținut tot ce ai 

dorit în viață. Și totuși, fără Iisus, 
totul este pierdut. Fără El nu ai 

mântuire eternă. 

De aceea, te rog, ia decizia 
corectă acum, cât mai ai 

timp. Iisus te cheamă: „Iată, 
Eu stau la ușă și bat; dacă va auzi 

cineva glasul Meu și va deschide ușa, 
voi intra...“ Apocalipsa 3.20

Timpul tău pe acest pământ 
este limitat. Pentru oameni, 
moartea este inevitabilă. 
Care este ținta ta eternă? 

nare eternă? Tu trebuie să 

De fapt, ce este această viață scurtă? O ră-

dorit în viață. Și totuși, fără Iisus, 
totul este pierdut. Fără El nu ai 

mântuire eternă. 

corectă acum, cât mai ai 
timp. Iisus te cheamă:

Eu stau la ușă și bat; dacă va auzi 
cineva glasul Meu și va deschide ușa, 

voi intra...“ Apocalipsa 3.20

Decizia mea:
Decizia mea de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitorul și Domnul meu 
personal.

Nume:

Data:

„Dar tuturor celor care L-au primit, le-a dat dreptul să � e copii ai lui Dumnezeu: 
celor care cred în Numele Lui...“     Ioan 1.12

GBV România
Str. Dr. Iacob Felix 40-42

011038 Bucuresti-1
ROMÂNIA

contact@gbv.ro

Sămânța Bună, calendar zilnic
Fiecare pagină din acest calendar conține un verset din Biblie și o scurtă 

meditație. Unele mesaje prezintă vestea bună despre Iisus Hristos, altele 
sunt gânduri menite să întărească și să încurajeze cititorul.

Citește calendarul online pe www.good-seed.org.

Descarcă gratuit aplicația Sămânța bună!
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IISUSNicio altă persoană n-a fost subiectul unor opinii atât de controver-
sate precum Iisus Hristos. Unii Îl iubesc. Alții Îl urăsc. Cei mai mulți 
însă evită în totalitate subiectul incomod numit „Iisus“.

El îi cunoaște pe oameni ca nimeni altul. Cuvintele Sale sunt adevărul. 
Poziția reală a oricărui om se decide în mod precis doar în relație cu 
El. Totuși, față de nimeni nu-și exprimă oamenii atât de mult deza-
cordul ca față de El. Este demn de remarcat faptul că oriunde Iisus 
Hristos Se descoperă pe Sine, cei care se simt în mod special atrași de 
El sunt cei săraci, cei bolnavi și cei marginalizați în societate.

Iisus – acest nume sună minunat în urechile celor care Îl urmează, 
însă pentru majoritatea împotrivitorilor Săi provoacă iritare. De ce 
se ostenesc atât de mult unii să scrie cărți împotriva Celui pe care Îl 
consideră mort, în timp ce milioane de alți oameni afirmă cu tărie că 
El trăiește?

Dacă vom crede tot ceea ce El a spus și a făcut, vom recunoaște cu si-
guranță că Iisus Hristos este cu adevărat Singura Noastră Speranță.

  110 4560  Jesus Our Only Real Hope  Romanian

ISBN 978-3-96162-266-5


