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   Viaţa salvatoare a Lui Hristos! August, 2017 
Obiectivul acestui studiu este acela de a vedea viaţa noastră în Cristos, aşa 

cum o vede El. Studiul nu este doar despre locul în care ne situăm noi acum, ci 
scopul studiului este acela de a înţelege de ce a procedat aşa Dumnezeu în planul 
Lui.  
Adevărul care ne spune că Hristos este disponibil să Îşi trăiască viaţa Lui în toţi 
aceia care se încred în El, aduce trezire spirituală. Domnul Isus nu este departe în 
cer, de unde stă şi ne priveşte, ci El este aproape de noi, gata să continue lucrul 
lăsat de El acum 2000 de ani pe Pământ,  prin cei în care trăieşte El de atunci 
încoace.  
Atunci a venit în trupul Său, acum este în trupul Bisericii Sale, prin Duhul Sfânt, 
S-a îmbrăcat cu umanitatea noastră, şi vorbeşte lumii prin noi. 
 

Lecţia nr.1 
I. Moartea şi Viaţa ! 

Rom.5:10”căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, 
prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom 
fi mântuiţi prin viaţa Lui”. 
 
A.”Împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său”.1 Petru 3:18a; 2:24. 
Lucrarea Sa de împăcare este terminată. „S-a sfârşit !” Răspunsul nostru faţă de 
jertfa Lui ne determină starea noastră înaintea Lui Dumnezeu: răscumpăraţi sau 
condamnaţi. 
 
B.” Cu mult mai mult”. Tit 3:5,6.  
Ce comparaţie observăm între cele 2 expresii de mai sus?  
Suntem atât de siguri de ceea ce a împlinit prin viaţa Sa, după cum suntem de 
siguri de ceea ce a împlinit prin moartea Sa. 
 
Suntem împăcaţi prin moartea Sa – şi mântuiţi prin viaţa Sa! Ioan 14:19b ”pentru 
că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi”. 

 
Bob George:”am fost iertaţi ca să fim umpluţi..” 

 
Ce este trist este că mulţi creştini s-au oprit doar la prima afirmaţie. Un aspect 
esenţial al Evangheliei ignorat este acela al realităţii care urmează după moartea 
Lui, şi nu mă refer la teorie, ci la adevărurile practice.  
 
„Am lăsat de-o parte aspectul învierii din mesajul Evangheliei”. Neil Anderson ! 
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II.Hristos în voi. Col.1:26,27. Misterul acesta este revelat acum în N.T., dar nu era 
descoperit în V.T. Filipeni 2:13 
Hristos are un scop pentru care este în noi.  
1 Tes. 5:24” Cel ce v-a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta”.  
 
„Învierea nu este doar o doctrină ce trebuie crezută, ci o realitate ce trebuie        
experimentată”. 
„Isus și-a dat viața pentru mine, pentru a-mi da mie viața Lui, astfel încât El să Îşi 
trăiască viaţa Lui prin mine”! 
 
III.Cum a trăit Isus? Este nevoie să ştim cum a trăit El atunci, astfel încât să ştim 
cum să trăim şi noi acum. 
 

A. Sursa vieţii lui Isus –Tatăl, sursa vieţii noastre – Fiul.  
Ioan 6:56,57. Aici nu ne spune să-L mâncăm fizic pe El, ci să fim în El şi El în noi. 
Noi trebuie să trăim prin Hristos, după cum Hristos a trăit prin Tatăl. 
 
”Nu fac nimic de la Mine..” Ioan 5:19,20; 8:28a. Aici este o imagine despre cum a 
fost omul destinat să trăiască: o viaţă centrată total pe Dumnezeu. Domnul Isus a 
venit pe Pământ să asculte total de Tatăl. El este o demonstraţie perfectă a ceea ce 
a intenţionat Dumnezeu să fie omul. Ioan 15:4,5. 
          

Ne tragem viaţa din Isus, printr-o totală dependenţă de El! 
 
IV.Cum să trăim o astfel de viaţă: prin credinţă.  
Rom.10:17”credinţa vine în urma auzirii Cuvântului Lui Dumnezeu”.  
Credinţa nu este a noastră, inventată de noi, ci ea ne este dăruită. Efeseni 
2:8”aceasta nu vine de la voi,ci este darul Lui Dumnezeu”.  
Trăim plinătatea cu Hristos dacă trăim o viaţă de totală dependenţă de El, nu una 
centrată pe noi, pe eul nostru, ci, o viaţă călăuzită de Duhul. Gal.5:16,17; Efeseni 
5:18. 
 
I: Era odată un tânăr. Avea o super maşină. 500 de HP sub capotă, dar el nu ştia 
asta. Toată ziua se lupta să o împingă, şi ce se mai mândrea cu ea. Dar cineva i-a 
zis: ”urcă-te în ea, porneşte-o şi atunci ai să vezi de ce este în stare ea, nu tu”. 
 

O viaţă centrată pe noi produce : tristeţe, descurajare, frustrare !  
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Spurgeon spunea:”pot să balansez deasupra iadului atârnat de un fir de aţă, dacă 
mântuirea mea depinde în mod exclusiv de Hristos, sunt absolut sigur că nu voi 
ajunge în iad”. 

 
 
A fi în Hristos– este răscumpărare, dar a fi Hristos în tine – este sfințire!  
A fi în Hristos – te face să fii potrivit pentru cer, dar a fi Hristos în tine – te face 
potrivit pentru Pământ!  
A fi în Hristos – schimbă destinația ta, dar a fi Hristos în tine – îți schimbă 
destinul!  
Una face din cer casa ta – cealaltă face din lume atelierul Său!  
 
 

Lecţia nr.2 
 
1 Cor.2:14-3:4 ne descrie 3 categorii de oameni : 

-omul natural păcătos,  
-creştinul firesc, călăuzit de fire,  
-creştinul duhovnicesc.  

 
1.Omul Natural (Egipt). 

TRUP

Fiziologic

Psihologic

SUFLET
(personalitate)

MORT!

DUH
Relaționează
cu alții

Relaționează cu 
mediul înconjurător

Nu poate relaționa 
cu Dumnezeu

1 Tes. 5:23
Evr. 4:12

Gen. 3:6-13

Minte
(Gânditor)

Voință
(Alegător)

Emoții
(simțitor)

Intuiție
(conștientizare 

spirituală)

Conștiință
(Moralitate)

Comuniune
(Relaționare

  
 
A. Principiu: spiritual mort.  
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1 Cor.2:14 arată două lucruri despre omul natural: 
-respinge lucrurile Duhului, 
-nu le poate înţelege 

El a murit duhovniceşte, atunci când nu a ascultat in Eden, prin păcat, şi pierde 
dimensiunea de a comunica cu Dumnezeu. El este născut în Adam. Efes.2:1-3.  

 
Noi toţi am fost născuţi morţi, fără viaţă spirituală ! 

Deşi trăiam fizic, spiritual eram morţi. 
  
B. Alegorie: Israel eliberat prin Marea Roşie. Egiptul este imaginea omului 
natural. Fiind mort spiritual, omul natural are nevoie de viaţă spirituală. 
Toţi evreii erau robi în Egipt, dar au scăpat de moarte prin sângele unui miel pus pe 
uşiorii uşilor.  
Evreilor li s-a spus ce să facă pentru a scăpa de mânia Lui Dumnezeu, iar ei au 
ascultat prin credinţă. Rezultatul a fost că moartea a trecut pe lângă ei.  
 
Observăm că peste omul natural vine judecata. Dar ea nu vine fără posibilitatea de 
scăpare din partea Lui Dumnezeu. La prima vedere pare-se că evreii erau robi, şi 
aveau nevoie de eliberare fizică şi nu de ameninţare cu moartea?! Nu credeţi? 
De ce procedează Dumnezeu în felul acesta? 
Eliberarea nu se putea realiza decât prin sânge mai întâi, adică partea spirituală este 
mai urgentă, iar abia mai apoi vine şi eliberarea fizică. 
 
Omul natural acceptă sângele şi învie la o nouă viaţă, sau Il respinge şi rămâne 
mort spiritual! 
 
Egiptenii nu au crezut în sânge, de aceea, după ce evreii ies din ţară, egiptenii  îi 
urmăresc să-i aducă înapoi, dar Marea Roşie se deschide şi unii trec prin ea ca pe 
uscat, iar ceilalţi care nu au crezut, sunt înghiţiţi de vii.  
 
Marea Roşie este locul morţii pentru unii, iar pentru alţii un loc de trecere spre o 
viaţă nouă! 
 
Plata păcatului este moartea, dar pentru că Hristos a murit pentru noi – am fost 
eliberaţi de sub plata (pedeapsa) păcatului. 
 
Egiptenii sunt înghiţiţi de ape, iar aceasta este imaginea eliberării noastre de sub 
stăpânirea vechiului stăpân ”omul vechi”, care a murit împreună cu Hristos, iar 
trecerea Iordanului reprezintă intrarea noastră într-o nouă viaţă în Hristos, Domnul. 
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Romani 6:6,7 – pentru că am murit împreună cu Hristos – suntem eliberaţi de sub 
puterea păcatului. 
Scopul Lui Dumnezeu la cruce a fost unul îndoit: să ne salveze de sub plata 
păcatului şi de sub puterea lui, şi să ne ducă în final la glorificare – eliberare de sub 
prezenţa păcatului. 
Noi în Hristos=eliberaţi de sub pedeapsa păcatului – Hristos în noi=eliberaţi de sub 
puterea păcatului ! 
 

II.Creştinul duhovnicesc.  

VIAȚA CENTRATĂ - PE HRISTOS

Experimentând pe Hristos ca fiind 
Viața noastră! Gal. 2:20

Salvare
Asigurare
Securitate
Acceptare
Dedicare totală

(predare)

DUH

TRUP

Sănatate, sau
“nădăjduiește în 

Dum,nezeu.”
Psalmul 42:11

SUFLET
Ioan 15:11

Filipeni 2:5
Filipeni 4:6,7
Filipeni 4:13

Filipeni 4:19

Bucurie de nedescris

Gândirea Sa
Pacea Sa
Puterea Sa
Resursele Sale 

Galateni 5:22-23

Dragostea
Bucuria
Pacea

Îndelunga 
răbdare

bunătatea
Facerea de bine

Credincioșia
Blândețea
Înfrânarea 
poftelor

4. Influență 

Psihologică

3. Efectul 

exterior al 
transformării

1. Principiile CARE SUNT îmbrățișate

2. “C”=Condus de Duhul/ Trăire 

centrată pe Hristos

5. Posibile beneficii Fizice!

“Fiind pentru ca să Fac”
Traire prin Har

 
 
Locul – Canaan, centrat pe Hristos! 1 Cor.2:14-16.  
 
A. Principiu: O viaţă centrată pe Hristos ! 
Ap.Pavel pune în contrast omul natural cu cel duhovnicesc. Omul duhovnicesc este 
creştinul care umblă prin Duhul, sau umplut de Duhul, şi în viaţa de zi cu zi a  
credinciosului duhovnicesc, se manifestă roada Duhului.  
Cineva descria această viaţă ca pe o viaţă în care a avut loc o înlocuire, viaţa 
centrată pe mine pe eul meu, cu viaţa centrată pe Hristos.  
Aceasta persoană este transformată prin înoirea minţii. Ea rămâne în Hristos şi 
aduce multă roadă. Ioan 15:1-8.  
Ei aleg să îmbrăţişeze realitatea descrisă în Gal.2:20 ”nu eu, ci Hristos”. Deşi firea 
care trăieşte independentă de Dumnezeu este prezentă în acea persoană, firea şi 
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dorinţele ei sunt răstignite zilnic, omul recunoscând că este mort faţă de păcat şi 
viu pentru Dumnezeu. Rom.6:11 
 
I:Porunceşte unei mănuşi să facă ceva, poate!? Nu! Dar ia pune-ţi mâna în mănuşă, 
să vezi de câte este ea capabilă. Eu şi cu tine suntem mănuşa, iar Domnul Isus este 
Mâna! 
 
B.Alegoria: locul de odihnă. 
Dumnezeu a avut de gând, atunci când i-a scos pe evrei din Egipt, să îi ducă într-o 
ţară numită Canaan – locul de odihnă.  
Domnul avea pregătit pentru ei provizie, protecţie, pace şi prezenţa Lui. Imaginea 
aceasta este asemănătoare cu cea a creştinului. Evrei 4:9-11 invită să grăbim pasul 
să intrăm într-o odihnă ca aceasta, cu deosebirea că locul nostru de odihnă este nu 
Canaanul ceresc , ci Hristos, acum. Matei 11:28 

Canaanul – imaginea de odihnă a creştinului centrat pe Hristos! 
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III.Creştinul firesc, imaginea evreilor în pustie – centraţi pe ei înşişi. 1 Cor.3:1-
4. 

TRUP

S
C

SUFLET DUH
Probleme:
Familie,

Bani,
Serviciu

Etc.

Salvare
Asigurare
Securitate
Acceptare
Dedicare totală

(predare)

Inferioritate
Nesiguranță
Nepotrivire
Vină: real, imaginar
Vină, îndoială, frică

3. Trăirea concentrată pe 
Sine are manifestări 
exterioare neplăcute

4. Afecțiune Psihologică

Minte
Fantezii

Psihoze 

Paranoia

Obsesii

Emoții
Depresie

Anxietate

Tensiune, migrenă, durere de 
cap, dureri de stomac, ulcer, 
urticarie, erupții cutanate, 
alergii, astm, unele forme de 
artrite, colon,spastic, 
hipertensiune, insomnie etc.

5. Manifestări Fizice Posibile

1. Principii de înțeles și 
îmbrățișat

2. “S” = CONDUS de FIRE
Trăire concentrată pe 

SINE

“A FACE pentru A FI”
Trăind sub LEGE.

“viața concentrată pe SINE” = Eu fac!

 
 
 
Ce provocare aduce Pavel,încercând să le predice Corintenilor? De ce nu erau ei 
capabili să primească hrana tare oferită de el? 
 
A.Principiu: creştinul centrat pe sine. 
Deşi acest creştin este mântuit prin credinţa în sângele lui Hristos, nu se vede în el 
o viaţă transformată. Hristos este în viaţa lui, dar în centrul fiinţei sale nu este 
Hristos, ci firea pământească.  
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I.Cu ani în urmă a fost prezentat un chestionar la 50 de persoane care spuneau că e 
normal să trăim în pustie. Ei au fost întrebaţi dacă vreuna din următoarele 
caracteristici le descrie viaţa lor:  
-inferioritate, nepotrivire, vină, îngrijorare sau teamă?  
Toţi 50 au spus că toate 6 caracteristici sunt prezente. Un număr ameţitor de mare 
de creştini nu ştiu cum să trăiască o viaţă de credinţă prin puterea Duhului Sfânt. 
Acest tip de creştin nu experimentează viaţa din belşug oferită de Domnul Isus. 
 
Evrei 3:19-4:3. Incidentul de aici prezintă aceeaşi situaţie cu cea din 1 Cor 3:1-4. 
Omul acesta poate trăi în păcat, dar nu întotdeauna.  
 
Cauza pustiei din viaţa lui este că el trăieşte o viaţă centrată pe sine şi nu pe 
Hristos. 
 
„Creştinul carnal” este acela care a primit Duhul Sfânt şi plinătatea Lui Hristos, şi 
cu toate astea îi ignoră prezenţa şi se luptă să trăiască o viaţă de creştin ca şi când 
Hristos nu ar fi acolo” Ian Thomas. 
 

Trăieşte o viaţă dependentă total de Isus şi vei avea odihnă! 
 
 
Lecţia nr.3 

 
Recapitulare: Tu în Hristos – îndepărtează moartea; Hristos în tine, aduce Viaţa! 
 
Lasă-L pe Isus să trăiască viaţa Lui prin tine, şi vei vedea ce gust are Viaţa!  
 
Datorită morţii Lui Isus pentru noi, am fost eliberaţi de sub pedeapsa păcatului, şi 
pentru că am murit împreună cu Hristos, suntem eliberaţi de sub puterea păcatului. 

 
Stai în Hristos şi vei experimenta o viaţă de odihnă! 

 
I. O zi de aducere aminte. 
 
A. O zi de aducere aminte pentru evrei. 

 
Exod 12:5-7 Ce ne învaţă acest pasaj? 

Evreii trebuiau să ia un miel fără cusur, şi să-l omoare după ce-l vor fi ţinut acasă 
la ei 4 zile. De ce trebuiau să-l ţină la ei? 
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Pentru apartenenţă, pentru a se identifica cu Mielul, este al meu, va fi dat în locul 
meu. Evreii trebuia să-l mănânce, adică se făceau una cu mielul. 
Este vreo asemănare între acest text şi Ioan 6:53,54? Absolut ! 
Între sacrificiul mielului şi masă, trebuia să ungă cu sânge uşiorii uşii unde locuia 
fiecare. Exod 12:11 

Cum trebuia să-l mănânce? De ce? 
Poporul a fost instruit să-l mănânce în grabă şi îmbrăcaţi, gata de călătorie. De ce? 
Motivul pentru care trebuia să-l mănânce în grabă era că Domnul voia să-i ducă în 
ţara Canaan cât mai repede, şi nu voia doar să-i scoată din Egipt. 
 

Paştele a fost o celebrare a eliberării din sclavie la o viaţă nouă! 
 

B. O amintire şi pentru noi. 1 Cor.5:7b 
 
Pentru noi Neamurile a fost sau este o zi în care ne amintim eliberarea noastră de 
sub pedeapsa păcatului, şi împăcarea noastră cu Dumnezeu. 
„Prin credinţă ungem stâlpii uşii inimii, şi mânia Lui Dumnezeu trece pe lângă 
noi...acesta este anul 1 al naşterii din nou”.  
Este începutul unei vieţi noi, prin Duhul. Rom.8:3,4 
 Hristos ne-a eliberat la cruce ca noi să putem umbla într-o viaţă nouă! 
 
I: Legea este ca o scară cu trepte atât de înalte, încât cel căzut în groapa păcatului 
nu va putea ajunge niciodată să iasă, dar Hristos a venit, ne-a luat pe umeri şi a 
urcat scara cu noi, şi astfel noi am ieşit de acolo,”împlinind legea”. 
 
 
II.O zi de aducere aminte în ţara făgăduinţei. Exod 13:3-5. 
Poporul (a 2-a generaţie) trebuia să mănânce paştele, ca celebrarare dar paştele nu 
se putea mânca, decât în interiorul ţării. Prima generaţie l-a mâncat în pustie, dar 
după aceea nu au mai avut decât firimituri.  
A fost o celebrare a Destinaţiei şi nu a Ieşirii.  
Este un singur loc unde putem mânca paştele nostru, şi anume în Hristos ! 
Curios că mulţi cred că e normal să trăiască în pustie, dar să ia paştele care nu se ia 
decât în Canaan! 
 
 Canaanul nostru este Hristos acum, nu Cerul într-o zi! 
 
Mă întreb dacă nu cumva acesta este motivul pentru care mulţi copii cresc 
nemântuiţi în cămine creştine, pentru că părinţii lor trăiesc încă în pustie? 
Monotonia deşertului îi face pe copiii noştri să dorească altceva. Ei s-au săturat de 
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mană,vor altceva, iar noi credem că ei sunt de vină, că sunt rebeli, şi că nu ascultă, 
când de fapt nu acesta este adevărul. Adevărul este că acea biserică este în pustie. 
Creştinul firesc nu se poate bucura de abundenţa de bogăţie a Lui Dumnezeu – ci ei 
se mulţumesc cu fărimituri. 
Sărbătoarea noastră este în locul de odihnă. Dumnezeu nu a intenţionat niciodată să 
avem pustiul ca destinaţie, ci să ne odihnim în Hristos, centrul vieţii noastre! 
 
Trebuie să celebrăm Destinaţia noastră, şi nu doar Eliberarea noastră! Să alergăm 
cu privirea înainte, nu înapoi! 
 
III:Viaţa în pustie. Evreii au ajuns în Canaan în 40 de ani, în loc de 40 de zile. 
Aceasta ilustrează ce se poate întâmpla când la cârma vieţii noastre este firea şi nu 
Hristos. Vom analiza acest mod de viaţă luând în considerare 3 lucruri cu privire la 
firescul din poporul evreu: 
 
-Ce au făcut, Ce au gândit, şi Ce au zis! 
 
A.Ce au făcut: 
Deuteronumul 12:1,8,9. Cum sunt ei descrişi? Care era centrul vieţii lor când spune 
că făceau ce credeau ei că e bine? 
Nu ce era bine în ochii Lui Dumnezeu, ci în ochii lor. Nu era o viaţă de supunere. 
Gal.2:20”nu Eu, ci El”. 
 
 Făcând ceea ce e bine în ochii tăi, arăţi că trăieşti în pustie ! 
Predându-ţi total viaţa în Mâna Lui astfel încât El să trăiască prin tine, arăţi că 
trăieşti în Canaan! 
 
B.Ce au gândit: Numeri 11:4-6.  
La ce se gândeau ei? În loc să fie mulţumitori că Domnul le da mana, ei îşi doreau 
ceea ce era la acei oameni care acum erau morţi din pricina neascultării lor. 
Intenţia iniţială a Lui Dumnezeu era ca în câteva săptămâni să ajungă în ţară, iar nu 
să se perinde prin pustie. Pustia a fost decizia lor prin necredinţă, dar chiar şi aşa 
Dumnezeu a avut milă de ei dându-le mana. 
Acest popor răscumpărat se gândea doar la ei înşişi, la dorinţele lor, şi la locul de 
unde ieşiseră. 
 
„Întreaga lor gândire a fost dominată de un dușman înfrânt pe care Dumnezeu l-a 
îngropat în Marea Roșie”. Ian Thomas 
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Ceea ce ne permitem ca mintea noastră să trăiască, poate avea un impact 
semnificativ asupra bunăstării noastre. 
Filipeni 4:8”să vă însufleţească”- setaţi-vă mintea pe..” 
Iacov 1:14,15 
 
Orice gând păcătos stimulează o dorinţă păcătoasă, încurajează o intenţie 
păcătoasă, şi un act păcătos comis devine o amintire păcătoasă...în pustie evreii au 
avut numai astfel de amintiri din care au fost scoşi, pentru că nu au intrat 
niciodată...la fel şi tu dacă nu umbli prin puterea Duhului Sfânt, nu te predai total şi 
necondiţionat suveranităţii Lui Hristos, atunci toate promisiunile din Biblie, vor fi 
simple texte scrise pe hârtie: impersonale şi nerelevante. Mintea ta este plină de 
amintiri pe care le-ai trăit  în amărăciune şi înfrângere. Unii au galerii cu amintiri 
în mintea lor pe care le vizitează din când în când. Merge bandaaaaa...! 
 
          Fii foarte atent la ceea ce gândeşti! 
 
C.Ce ziceau ei? Numeri 16:3 
De unde ştim care era starea inimii acestor oameni? Din cuvintele lor. Ce spuneau 
ei: toţi suntem sfinţi, adică suntem bine aşa cum suntem. Fireşti, pământeşti, 
despărţiţi de Dumnezeu, neascultători, dar suntem bine, lasă-ne aşa cum vrem noi. 
Dacă nu mă evaluez prin Hristos care este în mine, atunci evaluările mele pot fi 
foarte greşite. Centrarea pe noi înşine poate fi foarte periculoasă.  
Numeri 16:4-5,11, 28-33 
 
        Ştii unde te afli cu viaţa ta, după ceea ce faci, spui şi gândeşti ! 
 
Celebrează ce a făcut Domnul în trecut, prin odihna prezentă în Hristos! 
 
      

Lecţia nr.4 
             Un rug simplu va arde repede ! 

I.O realitate creştină universală. 
 
A.Pavel nu a fost ceva unic, special!  
Filipeni 2:12,13”aşadar prea iubiţii mei, după cum întotdeauna aţi ascultat, nu 
numai în prezenţa mea, ci cu mult mai mult acum, în absenţa mea, lucraţi cu 
teama şi tremur mântuirea voastră. Pentru că Dumnezeu..” 
 
Ce zice Pavel despre prezenţa sa în comunitatea din Filipi, şi umblarea lor cu 
Domnul? 
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Le spune să facă în absenţa lui ce au făcut când el era de faţă acolo cu ei.  
 
Dar de ce ar asculta Filipenii cand e acolo cu ei apostolul, şi diferiţi când nu este? 
 
Cu toţii avem experienţa acesta, să fim mai spirituali când e cineva mai 
duhovnicesc cu noi, decât atunci când suntem singuri! 
Se pare că aceasta este discuţia de aici. De aceea Pavel îi încurajează să fie şi mai 
ascultători în absenţa lui, decât în prezenţa lui.  
 
B.Lucraţi cu teamă şi tremur mântuirea voastră..”  
Care este îndemnul? În esenţă este acesta: ”nu vă uitaţi la mine pentru a fi motivaţi, 
nu depindeţi de mine, ci lucraţi la mântuirea voastră”. 
 Acelaşi Domn care a lucrat prin Pavel, lucrează şi în voi! 
Porunca însă, nu este să lucrăm ceva pentru mântuirea noastră, ci cuvântul”lucraţi” 
poartă cu sine ideea de a duce la bun sfârşit, a termina.  
Este mai degrabă o problemă de matematică, care trebuie rezolvată, dar problema 
este pusă unor sfinţi şi problema mea este o chemare personală în lucrare. Nu toţi 
sunt chemaţi în aceeaşi lucrare, şi deşi toţi suntem ai lui Hristos, noi trebuie să fim 
noi înşine. 
 
Câteva lucruri sunt mai greu de rezolvat decât neplăcerea unui exemplu bun!  
Mark Twain. 
 
Când vedem un aşa exemplu puternic ca al ap.Pavel, parcă ne deranjează că nu 
putem ajunge să fim şi noi aşa. A admira o persoană ne poate inspira, dar nu asta 
ne face capabili să fim ca acea persoană.  
Însă dacă acelei persoane i se va permite să intre în viaţa mea şi să-şi împărtăşească 
calificările, atunci este posibil să ajung acolo sus. 
 
Este mult mai mult decât un exemplu din afară – este o putere din interior. 
Ap.Pavel nu le cere  ceva atât de dificil fără să le ofere şi soluţia:” Dumnezeu este 
Cel ce lucrează în voi”. Filipeni 2:13 

 
Nu este prin imitare, ci prin incarnare! Hristos locuieşte în mine. Gal.2.20 

 
Viaţa creştină nu constă în „suişuri şi coborâşuri”, ci mai degraba este un proces de 
„înlăuntru şi în afară”. Domnul lucrează în interiorul meu, şi eu în afară.. 
Dumnezeu este mai interesat de lucrător decât de lucrare. Dacă lucrătorul este cum 
vrea El să fie, atunci lucrarea va fi aşa cum vrea El. 
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Mulţi creştini lucrează sub presiunea de afară, interes, şi nu din convingerea 
interioară. Avem tendinţa de a-i mulţumi pe oameni, dar să nu zidim temelia pe 
nişte oameni, ci pe Hristos. Puterea, energia, vine din Duhul Lui care este în noi! 
 
II.Principiul ilustrat: greşeala lui Moise 
Fapte 7:18-22. În ciuda acestor adevăruri descrise şi care mulţi şi le-ar dori să le 
aibe, Moise face nişte presupuneri greşite, care-l vor afecta 40 de ani. 
 
A.Privind în direcţia greşită. Exod 2:11-12 
Pentru a înţelege ce s-a întâmplat cu Moise, şi cum de viaţa lui a luat o aşa 
întorsătură, trebuie să privim în VT. 

 
Ceea ce vede Moise îi determină acţiunile ! 

-el vede povara fraţilor lui, ei sunt greu împovăraţi. Mai rău, vede pe un egiptean 
bătându-l pe un evreu. Nu era rău sau păcat ceea ce vedea şi simţea Moise, dar 
contribuie la o eroare critică. 
Înainte de a acţiona Moise, ce face? Ce avem de învăţat de aici? 
Moise s-a uitat în toate părţile, pentru că era preocupat de oameni, de ce vor zice 
ei, şi nu de Domnul?  
Mintea lui era centrată pe oameni, nu pe Domnul! Nevăzând pe nimeni, el omoară 
pe egiptean. 
Oare de câte ori nu procedăm şi noi la fel?!  
Niciodată să nu fii mai preocupat de ceea ce vor zice oamenii, decât Dumnezeu! 
 
B.Înţelegere greşită. Ex.2:13,14 şi Fa.7:24,25 
Moise credea.Ce credea? El credea că poporul vede că Domnul prin el îi va 
elibera! Moise a primit chemarea de a scoate poporul, dar nu de capul lui, ci 
împreună cu Domnul.  
Aşa cum a privit în toate părţile când a omorât pe egiptean, şi tot aşa ar fi procedat  
şi după aceea. 
Putem avea chemarea Domnului, dar trebuie să continuăm să apelăm la El, sursa 
împlinirii!  
Doar că văd că este nevoie, asta nu înseamnă că mă pot angaja în acea bătălie de 
unul singur. Trebuie să fim mereu dependenţi de Duhul Domnului, şi să nu lucrăm 
de capul nostru. 
Nu suntem chemaţi să ne agajăm personal într-o lucrare, ci suntem chemaţi să 
facem angajamente personale cu Domnul! 
 

Activitate multă, dar sfinţenie şi dependenţă puţină!  
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Activitatea este un substitut mizerabil fără consacrare! 
 
C.Exilul. Exod 2:14,15 
Ce s-a întâmplat când acel evreu i-a zis lui Moise ? Măi, parcă zice Moise, m-am 
uitat în toate direcţiile când l-am omorât pe egiptean şi credeam că nu m-a văzut 
nimeni. 
Moise care până acum era mare şi frumos, ajunge un fugar, un nimeni. Situaţia lui 
s-a schimbat brusc în 24 h. Iată ce se poate întâmpla când lucrăm noi, şi nu ne 
lăsăm călăuziţi de Duhul Domnului Isus. 
 
 Când Moise încearcă să-l îngroape pe egiptean nu reuşeşte cu succes, dar 
când Domnul lucrează, îngroapă cu succes o întreagă armată în Marea Roşie.  
Iată cât de competent este Dumnezeu ! Ian Thomas 
 
III.Punctul de întoarcere al lui Moise şi al nostru. 
 
A.O întrebare corectă- Exod 3:2,3. De ce nu se stinge? 
De ce s-a întors Moise să vadă acel tufiş arzând? Pentru că ceea ce vedea îl uimea. 
Ardea, dar nu se termina de ars. Era o minune. Vrea să vadă de ce nu se mistuia? 
Un rug arde extrem de repede. Minunea nu era rugul, dealtfel ceva fără valoare, ci 
în Dumnezeu care era în rug.  
Când Domnul îi vorbeşte îi spune să îşi scoată încălţăminea din picioare. 
 Dumnezeu cere disponibilitatea noastră, să fim ceea ce ne-a creat El să fim: -
-un vehicul uman al unei vieţi divine locuite de Dumnezeu pentru Dumnezeu.  
 
Vrem să fim ca marii oameni, să le urmăm exemplul, dar nu ne întoarcem să 
vedem, şi să ne întrebăm „de ce”? Citim despre marii oameni ai Lui Dumnezeu, ce 
au făcut ei, şi tare mult ne-am dori să fim ca ei, dar nu vrem să vedem de ce au fost 
ei atât de puternici, şi nu s-au stins repede? Ei au fost oameni locuiţi de Duhul 
Sfânt, şi care au descoperit pentru ei înşişi că despărţiţi de El nu pot face nimic. Ian 
Thomas! 
 
B.Secretul nu este rugul. Filipeni 2:12,13 
Cum ne ajută să vedem că rugul era unul obişnuit? La Domnul nu contează că e 
vorba de un rug, de un măgăruş,un ulcior de apă, sau tu! După cum Moise se mira 
de rug, şi noi azi ne mirăm de unul sau altul cum de poate face asemenea minuni?! 
Ei îţi zic:”eu niciodată nu pot fi ca acel predicator!?” Şi când crezi asta te gândeşti 
la tine, nu la Dumnezeu, nu-i aşa? Filipeni 2:12,13 
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Filipenii se uitau la Pavel şi îşi doreau să fie ca el, şi se minunau cum poate Pavel 
face asemenea isprăvi. Ne uităm la oamenii mari ai lui Dumnezeu şi ne mirăm, 
povestim despre ei, dar de ce nu povestim despre cum a lucrat şi lucrează El cu 
noi?! 
Domnul e gata să lucreze şi prin mine şi prin tine. De aceea pentru că fiecare avem 
chemarea noastră, ne spune:”lucraţi pentru mântuirea voastră”. 
 
Când Dumnezeu este Cel ce lucrează prin tine ceea ce vrea El, se va întâmpla că nu 
se va stinge! 
 
Domnul parcă i-a zis cam aşa lui Moise:”mai Moise, ai făcut o analiză atentă 
asupra rugului. Ai văzut că nu se stinge şi ai zis, ce rug grozav, dar ai greşit.  
Vezi tu, rugul acela, nu e cu nimic mai grozav decât alt rug. Faptul că rugul nu se 
sfârşeşte este că Eu sunt acolo în el. 
Problema cu tine Moise este că acum 40 de ani erai un om cu nişte frunze foarte 
bogate. Erai frumos, pregătit, înţelepciunea Egiptului, puternic în fapte şi cuvinte, 
erai mândru de cum arătai. Erai o tufă grozavă. Dar ai ars în 24h, şi în 40 de ani ai 
ajuns un maldăr de cenuşă. Pe o aşa tufă vrei să te bazezi?  
Moise, nu tufa susţine focul, ci Domnul din rug era secretul. Fără Domnul oricât de 
frumos şi deştept ai fi, vei trece repede, vei fi doar o tufă efemeră! 
 
Dacă eşti născut din nou, tot ce ai nevoie este ceea ce ai, şi ce ai este ceea ce este 
Isus! El nu doar că îţi dă putere, ci El este puterea ta. El nu îţi dă victoria, El este 
Victoria ta. Astfel fiecare zi poate fi o minune în împlinirea planului Lui divin.  
(Ian Thomas) 
     

 
 
 
 
Lecţia nr.5 

               Biserica în pustie...! 
Introducere: creştinii tip „străini şi călători”. Înţelegem greşit ce înseamnă a exista 
şi a trăi. Nu trăim viaţa de credinţă din belşug, pentru că suntem călători? 
 
I. Biserica în pustie. Israelul fizic şi cel spiritual. Scriptura face clară distincţia 
dintre Israel şi Biserică, dar şi între Israel fizic şi spiritual. Romani 9:6-8 şi 
Rom.2:28,29 
Bazaţi pe aceste 2 pasaje care este baza prin care determinăm cine este Israelul 
spiritual? 
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Ap.Pavel învaţă că Israelul lui Dumnezeu nu este cel fizic, prin descendenţi, ci cei 
spirituali, prin credinţă. Referinţa care vorbeşte despre „promisiune”, ne spune că 
Avraam a avut credinţă, s-a bazat pe ceea ce a făcut Dumnezeu. La fel şi noi, 
suntem copii ai Lui Dumnezeu, născuţi pentru că ne-am încrezut în El. 
 
De aceea, când spun ” biserica în pustie” înţelegem creştinii care nu umblă prin 
Duhul, la fel după cum evreii au rătăcit prin pustie timp de aprox.40 de ani. 
 
Israelul fizic în pustie, este o imagine a Israelului spiritual care trăiau prin firea lor! 
 
II.Tăierea împrejur: o imagine a identificării. 
 
A.Semnul circumciziei. Geneza 17:7-12 
Acesta semn al cărui legământ este făcut cu Avraam, arată promisiunea că Domnul 
Îi va duce în ţara promisă. 
 
B.Semnul şi generaţia din pustie. Iosua 5:2-5 
Vă daţi seama că generaţia tânără nu a fost circumcisă în pustie? De ce? Pentru că 
ar fi fost o mare dezamăgire pentru evrei: ne-a scos din Egipt şi nu ne-a dus în 
Canaan.  
Circumcizia – semnul identificarii lor cu Dumnezeu – s-ar fi transformat în semnul 
eşecului şi al ruşinii lor cu Dumnezeu. 
 
C.Semnul nostru de identificare. Poporul evreu a fost „botezat” în mare pentru 
Moise, adică au trecut prin Marea Roşie.1 Cor.10:2, Coloseni 2:11,12.  
De ce anume leagă ap. Pavel botezul cu apă? 
Ce semnifică botezul nostru fizic? 
Pavel leagă semnul legământului evreilor – circumcizia, de semnul legământului 
nostru – botezul. Botezul nostru – a fost actul de tăiere împrejur a inimilor noastre, 
aducându-ne în unire cu Hristos.  
 
Botezul nostru fizic nu este o imagine a curăţirii de păcate, ci este o imagine a 
unirii noastre cu Hristos în moarte, îngropare, şi înviere. 
Botezul creştin este ceea ce este, datorită a ceea ce reprezintă. Noi scufundăm pe 
om sub apă, şi aceasta este imaginea morţii şi îngropării cu El: apa reprezintă locul 
morţii, mormântul.  

Când noi facem botezul, spunem:”îngropat cu Hristos printr-o moarte 
asemănătoare cu a Lui”.....apoi pe când îl scoatem afară din apă, spunem: „ridicat 
pentru a umbla într-o nouă viaţă”. 
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Aceasta semnifică unirea cu Hristos, sau identificarea cu Cel ce este viu, cel 
în care locuieşte Hristos! 
Cum se simte creştinul carnal, când i se aduce aminte prin actul botezului, de 
unirea lui cu Hristosul înviat? 
La fel ca generaţia din pustie, acest fel de creştin se simte ruşinat de relaţia lui cu 
Hristosul înviat.  

Ieşit din păcat, dar nu în Hristos! 
 

III.Lecţia despre mană 
A.Hrană pentru călătorie. Exod 16:31, Iosua 5:12. 
Ce ni se spune despre mană în aceste 2 pasaje? Mana era provizia lui Dumnezeu 
tot timpul cât au călătorit în pustie. Mana a fost răspunsul Lui Dumnezeu plin de 
har la răzvrătirea lor. 
 
B.O anticipare a destinaţiei. Mana – o anticipare! 
-pentru evrei. Aceasta avea gustul de miere. Acest gust avea să le stârnească 
dorinţa după ţara promisă, după laptele şi mierea de acolo. 
- pentru noi. Ce anticipare ni se dă azi nouă? 
Efeseni 1:13,14, 2 Cor.1:21,22 
Gustul anticipării noastre pentru ceea ce va fi, este Duhul Său cel sfânt în noi! 
 
C.Aducere aminte a Harului 
Cum aducea mana aminte de Harul Lui, evreilor? 
Păi nu conta câte abateri aveau evreii, mana se cobora pe pământ. Nu este aceasta 
Har?  
În dimineaţa de după viţelul de aur, mana a fost acolo. După lipsa de credinţă  a 
celor 10 iscoade, şi a poporului, mana era acolo. 
Mă întreb oare ce gândeau ei în toţi aceşti ani din pustie, timp în care poporul 
cârtea şi nu avea credinţă?! 
Poate că erau tentaţi să zică:”primim ceea ce merităm” – abandon din partea Lui 
Dumnezeu. Dar, în fiecare dimineaţă Domnul le arăta milă, chiar în mijlocul 
necredinţei lor, El a rămas credincios.  

Mana a fost martor că Dumnezeu este Un Dumnezeu credincios! 
 

Romani 5:20”unde păcatul abundă, harul şi mai mult! 
„Tot aşa după cum s-a întâmplat evreilor care Îl supărau pe Domnul, le da  totuşi 
mana, iar mana avea rolul de a le aminti mereu şi mereu de bunătatea Lui, la fel se 
întâmplă şi cu noi astăzi. Întristăm Duhul, îL stingem, totuşi Domnul care ne 
iubeşte ne disciplinează, dar niciodată nu ne părăseşte.” Ian Thomas! 
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Ce se întâmplă când nu mai suntem motivaţi de gustul de miere care este prezent în 
„anticipare”? 
 
Pentru creştinul care iese din păcat, dar refuză să intre, pentru el lucrurile Duhului 
aduc o monotonie crescândă. Păstorul la amvon, misionarul pe câmpul de misiune, 
învăţătorul de la şcoala duminicală, care aparţin bisericii în pustie..şi care .... 
..continuă să facă slujba, vor deveni şi mai plictisitori în tot ceea ce fac cu cei pe 
care-i slujesc...ei sunt nişte plictisiţi şi nişte plictisitori. 
 
Întrebarea este una cu privire la calitatea vieţii noastre spirituale: trăim o viaţă din 
belşug, sau doar existăm?! 
 
C.Satisfacţie sau Susţinere! 
Mana nu putea da satisfacţie totală,dar i-a ţinut în viaţă pe parcursul celor 40 de 
ani. Dar vă amintiţi cine era de vină că ei erau acolo, Domnul? Nu, ci ei.  
Domnul nu a intenţionat iniţial asta. Dumnezeu nu vrea să trăim în pustie, şi acolo 
în pustie să fim satisfăcuţi. 
 
Credinciosul este chemat să fie locuit, umplut de Duhul prin credinţă. Duhul 
stăpâneşte omul, la fel după cum alcoolul o face. Şi noi de multe ori vrem doar 
ceva care să trăim de azi pe mâine, şi nu plinătate. De ce aşa, şi cum se face asta? 
Creştinul care se lasă călăuzit de firea lui pământească se află în pustie, dar 
Domnul nu a intenţionat să ne ofere o astfel de viaţă, ci El a venit ca noi să avem 
Viaţa şi să o avem din abundenţă! 
 
Dacă nu răspundem adecvat Duhului Sfânt, şi motivației pe care El o dă în mod 
constant prin Cuvântul Său către sfinţenie şi nu va lăuda gustul de miere, atunci 
slujirea va rămâne subţire, uscată, şi neinteresantă. Timpul tău intim cu Domnul va 
degenera în ceva mecanic, te conformezi la ceea ce trebuie să faci, dar fără tragere 
de inimă, plăcere, sau rezultate. Vegetezi, nu trăieşti plenar ! 
 
 În pustie exişti – în Canaan este viaţă din belşug! 
 
Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem despre noi este, cum să ne dăm seama de 
locul în care ne aflăm?  
Ştii unde te afli în funcţie de nivelul de satisfaţie: dacă trăieşti o viaţă monotonă, şi 
slujirea este mai mult o obligaţie decât o bucurie, atunci tu te hrăneşti cu mană în 
pustie. Poate că ai ieşit din păcat, dar nu ai intrat în starea de bucurie. Viaţa 
spirituală împlinită vine doar din faptul că Hristos locuieşte în tine.  
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Locul satisfacţiei este locul odihnei! 
 

Nu trăiţi o viaţă de existenţă, ci una de belşug. 
 
    Lecţia nr.6 

A.Apoi a venit Amalec…! 
Introducere: se spune că trebuie să îţi identifici duşmanul corect, dar nu o poţi face 
decât dacă îl biruieşti. Creştinul are duşmani pe care trebuie să-I identifice, să-I 
înţeleagă, şi să-I atace cu adevărul. 
Omul are un duşman extern numit lumea. Acest sistem rău este centrat pe om şi pe 
agenda independenţei de Domnul. Celălalt este Satan. Şi agenda lui este de a lucra 
total fără Dumnezeu. Apoi mai este un duşman intern numit, firea pământească. 
Noul Testament face referire la ea în peste 160 de locuri. De cele mai multe ori se 
spune că ea se focalizează pe sinele persoanei, pe resursele persoanei, independent 
de Dumnezeu. Creştinul carnal, după cum deja am arătat, se bazează pe resursele 
personale. 
 
Lecţia: în curând vom vorbi despre biserica în pustie, despre câteva lucruri ale 
vieţii în pustie. Deja este cunoscut faptul că rătăcirea prin pustie vorbeşte de 
creştinul firesc. Tot aşa după cum centrarea pe sine i-a ţinut departe de ţara 
făgăduinţei pe evrei, la fel vieţile noastre centrate pe eul personal, ne ţine departe 
de odihna care este în Hristos. În continuare vom discuta despre această fire 
pământească. 
 

I.Un portret întreit 1 Cor.10:1-5 
Exeperienţa Israelului conţine multe imagini ale realităţii vieţii de creştin ! 
Evreii au experimentat toţi: 
-au fost sub nor, au trecut prin mare, au fost botezaţi pentru Moise (botezul poartă 
mereu cu el identificarea), au mâncat aceeaşi hrană duhovnicească – mana, au băut 
aceeaşi băutură spirituală, apa din stâncă, care-L reprezintă pe Hristos, şi….totuşi 
cei mai mulţi nu au fost plăcuţi Lui Dumnezeu . 
 
Cum ilustrează aceste experienţe realitatea creştină trăită azi? 
 
Şi noi ne-am identificat cu Hristos prin botez, la fel ca ei, şi noi am luat din Mana, 
Hristos, fiind locuiţi de Duhul – Pâinea vieţii şi noi am băut din Hristos. 
Toate astea sunt anticipări ale împlinirii viitoare. Cu toate astea unii nu sunt în 
locul de odihnă. De ce? Evrei 11:6”din pricina necredinţei lor”. 
  

Independenţa firii nu poate fi plăcută Lui Dumnezeu! 
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II.Realitatea fiecărui creştin. 
 
A.Împotrivire faţă de fire: Gal.3:3;5:16,17. 
Ce realităţi sunt în contrast în aceste pasaje? Care este relaţia dintre cele două 
realităţi? 
Creştinul are de făcut o alegere între a fi centrat pe Hristos, sau a se bizui pe 
Hristos, sau pe firea pământească. Se spune că cele două sunt opuse una alteia. Din 
momentul convertirii omul realizează acest fapt. Firea stă împotriva lucrurilor 
Duhului. Romani 6:6. 
 
B.Împotrivire faţă de minte: Rom.8:5-9 
Mintea se poate focaliza pe satisfacerea sinelui; opoziţia vine şi spune că Duhul 
trebuie satisfăcut, voia Lui. Ascultarea de fire aduce o “moarte parţială”, o 
anticipare a sorţii veşnice, iar cel ce se împotriveşte gustă cerul. Dacă Duhul 
locuieşte în acea persoană, el nu mai este condus, stăpânit de fire. 
 
Pavel face deosebire între cei ce sunt “în fire”(omul natural) şi cei ce trăesc după 
“îndemnurile firii”(creştinul firesc). 
   

Spune-mi ce gândeşti şi am să îţi spun cine eşti ! 
 
C.Esenţiala umilinţă. Rom.7:18; Ioan 15:5 
O cale eficientă de a ne păstra mintea curată în Hristos, este să îmbrăţişăm o 
umilinţă sănătoasă.  
Rom.7:18”nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea”. Aplicarea acestui 
adevăr ne ţine sănătoşi: Ioan 15:5”rămâi în Viţă”. 
De obicei este uşor să observăm când suntem călăuziţi de Duhul sau de fire, dar 
alteori, este greu: un om religios, “mai bun decât unul credincios”, moral, chiar 
unul care lucrează mai mult decât alţii, dar care totuşi atitudinea lor nu vine din: 
”nu eu, ci El”. 
 
 Orice nu vine din credinţă (nu vine din Hristos), este păcat! 
 
“După cum un păcătos a fost convins că este păcătos de Duhul Domnului, tot la fel 
ar trebui să vadă cât de josnică este firea. Necredinciosul trebuie convins de păcat – 
credinciosul trebuie convins de existenţa firii rele prin Duhul. Acela care este un 
evanghelist de succes sau pastor, dar nu vede că lucrează prin propriile eforturi – 
firea îi va lua în cele din urmă slujirea”Ian Thomas! 
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D.Credinţa esenţială. Este critic să admitem cu umilinţă prezenţa şi lucrarea de 
împotrivire a firii în viaţa noastră. De asemenea este critic să realizăm că nu ne 
putem lupta singuri cu ea. Trebuie să ne împotrivim tari prin credinţă, prin Cuvânt 
într-o umilă dependenţă de Domnul dacă vrem să trăim o viaţă de biruinţă.  
 
Rom.8:3, Gal.5:24. Pentru biruinţă trebuie să mai ştim că cele 2 puteri nu sunt 
egale, adică Hristos din mine şi firea. Rom.6:14. Firea nu mai este stăpânul nostru, 
deoarece  păcatul care o alimenta nu mai are putere. 
 
“Treaba Lui este să îţi reinvadeze sufletul, şi să restabilească suveranitatea Lui Isus 
Hristos în domeniul minţii, al emoţiilor, şi al voinţei, în aşa fel încât întreaga ta 
personalitate umană să fie la dispoziţia Lui, iar trupul tău să devină Templul 
Duhului Sfânt.” Ian Thomas! 
 
 Trebuie ca în umilinţă să depindem de Domnul! 
În contrast cu umilinţa este mândria – sprijinirea pe sine, iar aceasta este firea. 
Aceasta realitate lăuntrică a fost ilustrată la evrei prin prezenţa lui Amalec. 
 
       Amalec iese în drum şi se opune a tot ceea ce vine de la Hristos! 
 

B. Apoi a venit Amalec…!  
Am început să studiem despre “Experienţa din pustie”, centrată pe sine, o viaţă 
călăuzită de fire.  
Opoziţia firii faţă de Duhul este ilustrată de Amalec faţă de copiii lui Israel. Firea 
este amalecul fiecărui creştin.  
 
Dar pe ce bază spun asta: 
 
I.Primul oponent al lui Israel este Amalec. 
 

A. Originea lui Amalec. Gen 25:29-34; 36:9-12; 1 Cronici 1:35,36 
Înainte de a vedea incidentul cu acest popor ne întrebăm, cine sunt ei? Răspunzând 
la această întrebare înţelegem de ce facem astfel de afirmaţii despre Amalec şi firea 
pământească. 
Ce i-a cerut Iacov lui Esau? Ce este “dreptul de întâi născut”? 
Iacov înseamnă “înlocuitor”, pentru că la naştere îl ţinea pe fratele său geamăn de 
călcâi. Mai ştim din viaţa lui Iacov că el era un amăgitor şi un înşelător. El l-a 
amăgit şi pe tatăl lui că e Esau şi a fost binecuvântat în locul fratelui său. În 
povestea acestui om se mai arată cum el a răsucit situaţia şi a obţinut 
binecuvântarea de primul născut. El ia binecuvântările fratelui său mânat de 
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dorinţe fizice. Dreptul de întâi născut îl plasa pe Esau ca moştenitor al 
promisiunilor făcute lui Avraam şi lui Isaac. Sămânţa lui Avraam avea să fie 
binecuvântată. 
A dispreţuit dreptul de întâi născut: nevoile lui, dorinţele şi poftele lui Esau au 
atârnat mai mult decât dependenţa de Dumnezeu! 
 
Care este relaţia lui Esau cu Amalec? 
Gen.36:9-12, 1 Cronici 1:35,36. Soţia lui Esau, Ada, i-a născut un fiu numit Elifaz. 
Concubina lui Elifaz se numea Timna care i-a născut lui un fiu numit Amalec. Deci 
Amalec este nepotul lui Esau, omul care a dispreţuit ceea ce i-a Dat Domnul. 
 
B.Contextul întâlnirii: aceasta este istoria de la Paşti la Sinai şi realităţile ce sunt 
descrise prin aceste evenimente: 
 

 Noaptea de paşti Exod 12:21-30 – elib.”Hristos, paştele noastre a fost jertfit” 
 Duşmanul lui Israel înfrânt la M.Roşie – Ex.13,14 – vechiul nostru stăpân a 

fost înfrânt 
 Mana Exod 16 – anticiparea Duhului Sfânt 
 Apă din stâncă – Exod 17 – Hristos apa vieţii 
 Vine Amalec – Exod 17:8-15 – Cum primim Duhul, bătălia cu firea începe 

 
Amalec este primul oponent al poporului răscumpărat! 

C.Incidentul cu Amalec.  
 Bătălia Israelului: Exod 17:8-13 

Acum că ştim cine este Amalec, vom vorbi despre acest incident. Au avut 
amaleciţii vreun motiv să pornească război cu Israel?! 
De-a lungul istoriei a existat o ură profundă cu naţiunea evreilor; fără nici un 
motiv. În istorie nu vedem alt motiv decât acela că Amalec vrea să fie independent 
de Dumnezeu. 

 Victoria lui Israel. Exod 4:4. A cui este victoria conform cu v.11? 
Moise apucă şarpele de coadă la porunca Domnului, şi ceea ce părea pericol s-a 
dovedit a fi inofensiv. Deci biruinţa peste Amalec este dată de Domnul, şi nu poate 
fi câştigată, ci doar primită, iar aceasta prin credinţă. 

 Victoria noastră Gal.6:16,17 
Cum ni se aplică aceste învăţături nouă? Să ne amintim că că am experimentat 
“Viaţa salvatoare a lui Hristos” prin Duhul Sfânt. Firea noastră se opune, la fel 
după cum Amalec s-a opus poporului evreu. 
 Experimentăm victoria Lui Dumnezeu în noi atunci când depindem în 
întregime de Hristos în noi! 
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D.Răspunsul Lui Dumnezeu Exod 17:14-16 
Care este răspunsul Domnului: voi şterge de pe pământ pomenirea lui Amalec, voi 
purta război cu ei din generaţie în generaţie. 
1 Sam.15 Agag nu este omorât de Saul şi un amalecit îl omoară, Estera (Haman 
agaghitul), etc… 
Dumnezeu urăşte sinele, firea pământească care-i ţine departe de copiii Lui de ceea 
ce are El să le ofere. Amalecul nostru este firea, un principiu satanic de 
independenţă, de rebeliune. Atitudinea noastră faţă de fire ar trebuie să fie aceeaşi 
cu a Domnului – urâţi firea cei ce iubiţi pe Domnul. 
 
II.Având de-a face cu Amalec. 
Când acceptăm pe Isus prin credinţă intrăm în acea stare de odihnă, descrisă în 
Evrei 3,4. 
 
A.Domnul schimbă oamenii. Maleahi 1:2b-3a; Gen 32:22-28 

 persoană pe care Domnul nu o poate schimba. Dar de ce Doamne, cum aşa? 
De ce îl iubeşti pe Iacov, căci nici el nu e prea diferit, nu? 

Pentru că Iacov a ajuns într-un loc unde s-a predat. Dumnezeu nu poate face nimic 
cu o persoană care nu vrea nicicum să se recunoască, nu are nevoie de Dumnezeu. 
Respinge harul Lui Dumnezeu, dreptul de întâi născut – şi nu vede nevoia lui 
Hristos în viaţa lui. 
 

 Persoana pe care Domnul o poate schimba. Gen 32:28. Pe Iacov l-am iubit. 
În aceast misterioasă întâlnire, Iacov se recunoaşte când îi este cerut numele. După 
aceasta recunoaştere, Iacov este numit Israel=Prinţul Lui Dumnezeu 
 
Vom cunoaşte binecuvântarea unui nume nou când vom fi dependenţi de Hristos.                   
Calea de a lupta cu Amalec este de a trăi numele nostru cel nou! 
 
                     Lecţia nr.7 
 
Lecţia: Să îţi cunoşti duşmanul şi să îţi aduci aminte de duşman! 
 
Deuter.25:17-19. Motivul pentru care Dumnezeu are o aşa atitudine faţă de Amalec 
este că Amalec reprezintă un principiu al păcatului distructiv, teribil, Sinele care nu 
vrea să audă de Dumnezeu. 
 
I.Principiul păcatului: Natural, Suficient de sine, Independent! 
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A.Oamenii lui Esau şi Dumnezeu. Amalec este nepotul lui Esau. Esau a dispreţuit 
dreptul de întâi născut, care îşi are împlinirea în Domnul Isus Hristos, prin care 
binecuvântările făcute lui Avraam sunt date omenirii. Ce continuă prin 
descendenţii lui Amalec este centrarea pe sine, suficienţa de sine, independenţă, 
lucruri pe care Dumnezeu le urăşte. 
   

Domnul este împotriva lui Amalec din neam în neam! 
 
B.Primul nostru împărat. Gen 36:1,31.  
Ce putem spune despre împăraţii ieşiţi din Esau? 
Observăm că au existat împăraţi în Edom cu mult înainte de a fi în Israel.  
 
Ian Thomas spune că au existat regi care au venit prin această genealogie a celui ce 
a dispreţuit drepturile dobândite prin naştere; Esau, sa nu uităm este o imagine a 
firii. Iar aceasta imagine este aceea că noi înainte să-L avem împărat pe Isus, am 
avut alt împărat. Coloseni 1:13;2:9,10.  
Firea a fost împăratul nostru înainte de a veni la Domnul Domnilor şi Împăratul 
împăraţilor. 
Omul are o înnăscută tendinţă spre suficienţa de sine, spre independenţa de 
Dumnezeu. 
 

II. Adu-ţi aminte ce Îşi aduce şi Domnul aminte, şi uită ce uită şi 
Domnul! 

 
A.Aminteşte-ţi ce Îşi aminteşte şi El. Jeremia 31:34; Isaia 38:17, Psalm 103:12. 
 
Datorită lucrării desăvârşite a  Domnului Isus de la cruce, Dumnezeu promite că va 
ierta şi va uita toate nelegiuirile noastre. 
 
B.Aminteşte-ţi ceea ce Îşi aminteşte şi El. Deuter. 25:17-19 Care este porunca 
Domnului dată evreilor la intrarea în Canaan? Nu li se cere asta pe când ei erau în 
pustie, ci când intra în odihnă. Nu uita de Amalec, să le ştergi pomenirea de sub 
ceruri. La fel şi noi, Biserica nu trebuie să uităm cine este firea şi ce ne-a făcut ea. 
 
„Să faci compromis cu firea este ca şi cum ai face o alianţă cu cineva al cărui 
duşman de moarte este Dumnezeu.” Ian Thomas! 
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II.Omul care a uitat să îşi aducă aminte! 
 
A.Distincţia dintre bine şi rău. Evrei 5:12-14. Este uşor să vezi un comportament 
bun sau unul rău, uneori. Însă creştinul matur poate distinge chiar şi atunci când 
păcatul arată virtuos, şi moral, fiind aplaudat chiar pentru asta. 
 
 Firea se poate prezenta deseori foarte religioasă şi pioasă! 
 
B.O imagine a unei firi bune: primul împărat al Israelului. 1 Sam. 15:1-3  
Ce i-a poruncit Domnul lui Saul? De ce i-a fost atât de greu să ducă la împlinire? 
1 Sam.15:7-9. Ce a făcut Saul? 
Saul nu a ascultat ce a spus Domnul. El avea propriile evaluări şi a oprit ceea ce 
Dumnezeu a poruncit să omoare, pe un om numit Agag, dar şi ce a fost „mai bun”. 
Nu a oprit ce a fost „mai rău”! 1 Sam.15:13,14,20,21. 
 
Saul a presupus că este ceva bun şi în ceea ce a zis Domnul că e rău. Saul a iubit 
ceea ce Domnul a urât. Diavolul şopteşte la ureche că nu întotdeauna tot ce zice 
Biblia că e rău, e rău. 
 
De aceea aminteşte-ţi că firea este duşmana lui Dumnezeu chiar dacă uneori arată 
atât de bine! 
 
IV. Consecinţele unei astfel de uitări. 2 Sam.1:6-10a.   
Există consecinţe atunci când faci compromis cu firea. Estera 3:10; 8:5. Consecinţe 
şi pentru alţii, îi punem în pericol când uităm cine este firea şi ce trebuie să-i 
facem. 
 „Nu ai voie să îţi aminteşti ceea ce Domnul uită, şi nu ai voie să uiţi ceea ce 
El îşi aduce aminte, şi Dumnezeu îşi aduce aminte de Amalec, acest principiu 
păcătos cu origine satanică.” 
 
  Aminteşte-ţi de Amalec şi odihneşte-te în Isus! 
 
    Lecţia nr.8 

     Omul care au murit prea de tânăr ! 
 
Introducere: principiu spiritual esenţial. Evrei 3:16-19 
Necredinţa neascultătoare, îi ţine pe cei ce au ieşit să nu intre. 
 
I.Principiul şi Moise.! 
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A.Moise nu a intrat. Deuter.34:1-4,10. Ce îi spune Domnul lui Moise către sfârşitul 
vieţii lui? Ce este surprinzător cu privire la moartea lui Moise? Cât de bun a fost 
Moise, ce zice Scriptura? 
Este şocant că nici chiar Moise nu intră în ţara promisă, şi aceasta în ciuda faptului 
că nici un om nu a fost vreodată ca Moise. Dacă cineva ar fi meritat, acela ar fi 
trebuit să fie Moise, dar nu a fost aşa. Cineva spunea că Moise a murit prea 
deveme, într-un loc greşit, neîmplinindu-şi ultima sa misiune. 
 

Moise nu a intrat în ţară din acelaş motiv ca şi ceilalţi! 
 
B.Încălcarea poruncii de către Moise. Numeri 20:9-11 
 
Lui Moise i se poruncise cu 38 de ani în urmă să lovească stânca, dar Stânca 
Hristos, nu poate fi lovită de mai multe ori. Acum trebuia să-I vorbească stâncii. 
 
Stephen Olford defineşte viaţa de credinţă ca pe :”trăieşte din Hristos care 
locuieşte”. Se pare că Moise nu a prins acest principiu. 
 
Moise L-a lăsat pe Hristos pe cruce. El a fost omul cu jumătate de mesaj. El a 
declarat un Hristos crucificat, dar nu Unul Viu. Şi cum este uşor de dedus, un om 
cu jumătate de mesaj, face jumătate de treabă, îi scoate din Egipt, dar nu îi duce în 
Canaan. La fel se poate întâmpla şi cu noi. Dacă vom predica doar jumătate de 
mesaj, facem doar jumătate de treabă. Atunci şi noi ca şi el ne vom confrunta cu 
bebeluşii în Hristos, cu care vom mărşălui prin pustie, chinuindu-ne să-i hrănim cu 
biberonul. 
 
Viaţa de creştin este acea Viaţă trăită  de Domnul acum 2000 de ani şi pe care o 
trăieşte El în noi, acum! 

Este mesajul meu doar pe jumătate spus şi trăit? 
 
C.Moise trăieşte experienţa ! Numeri 20:12 
Care este consecinţa încălcării lui Moise? În ce termeni este descrisă încălcarea? 
Din pricina acestui incident, lui Moise nu i s-a îngăduit să-i ducă în ţară, deşi el a 
fost cel care i-a scos din Egipt, iar motivul este spus de Însuşi Dumnezeu: 
Neascultarea. 
În limbaj actualizat Moise spune cam aşa:”vino la Isus ca să ai păcatele iertate”. 
Un mesaj cum că cerul va fi al tău într-o zi, dar deocamdată este pustia. L-a lăsat 
pe Hristos pe cruce. Nu ştia nimic despre viaţa salvatoare în Hristos. 
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II.Principiul şi noi! 1Cor.15:1-6   
Dacă e să ne luăm în serios viaţa de credinţă, atunci trebuie să înţelegem 
importanţa Evangheliei în viaţa de zi cu zi. Evanghelia se centrează pe Isus Hristos 
şi unirea noastră cu El în moarte, îngropare, înviere şi înălţare. 
 
Dacă ne rezumăm doar la moartea Lui, pierdem aproape în întregime mesajul 
Evangheliei, şi repetăm greşeala lui Moise. Pe măsură ce ne încredem în El pentru 
iertare, ne bazăm pe El şi pentru o viaţă nouă, prin învierea Lui. 
Ioan 10:10, Rom.5:10 
 
Isus Şi-a dat viaţa Lui pentru mine, ca să trăiască viaţa Lui în mine, pentru a-Şi trăi 
viaţa Lui prin mine! 
Aceasta este temelia unei vieţi transformate, iar aceasta nu este cum spun unii, „o a 
doua binecuvântare”, ci este ceea ce ar fi trebuit să fie încă din ziua când ne-am 
încrezut în Hristos. 
 Evanghelia este cheia care ne ajută să cunoaştem o astfel de viaţă care ne-a 
fost dată! 
 
III.Lecţia învăţată din felul de conducere al lui Moise 
 
A.Fii determinat doar de Domnul. Exod 14:10-12 
 
Moise şi-a început lucrarea fiind chemat de Domnul, nu de oameni. Când ne 
ducem în Egipt, acolo unde evreii erau robi, vedem că ei voiau să fie lăsaţi în pace. 
Acest lucru i-l aduc aminte ei lui Moise la Marea Roşie. 
Ne întrebăm, nu ar fi putut Moise să-i ducă în ţara promisă în ciuda împotrivirii 
lor? 
 
B.Domnul poate ridica un alt lider. Deuter.34:1,4-7 
Ian Thomas vede în acest text că Moise trebuia să moară ca Iosua să fie ridicat, 
deci Moise era un obstacol în calea lor care trebuia înlăturat. 
În ciuda faptului că era în vârstă de 120 de ani, Moise nu a murit de vreo deficienţă 
fizică. Moise s-a lăsat înfluenţat de poporul din pustie, şi a murit am zice, 
neîmplinit, prea de tânăr şi într-un loc nepotrivit. 
Totuşi Matei 17:1-3 ni-l arată pe Moise în Canaan, ceea ce este un alt exemplu al 
harului Lui Dumnezeu. 
 
C.Trebuie să învăţăm lecţia lui Moise. Domnul alege pe unul dintre cei mai mari 
oameni ai Lui pentru a ne învăţa un principiu. Acest principiu ar trebui să ne 
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influenţeze. Acest adevăr nu se referă la calificarea noastră, trecutul nostru, efort, 
sau intenţii. 
Nici un pic de omenesc nu poate vreodată fi un substitut pentru Fiul Lui 
Dumnezeu! 
Moise  a făcut ce a putut. A făcut tot ce a putut, dar..tocmai aceasta a fost greşeala 
lui: Dumnezeu vrea să facă ce ştie El mai bine, nu eu, să ne dea ceea ce doar El 
poate da, din apa vie care curge din Piatra Vie! 
 
                 Predică, învaţă, şi trăieşte prin Hristos! 
 

 
Lecţia nr.8 

Omul cu o sabie în mâna! Iosua 2-5 
 
I.Adevărul care nu se schimbă. 
 
A.Adevărul în timpul nostru. Ioan 17:17;8:32 
Trăim o vreme numită postmodernism, adică adevărul nu mai este ceva absolut, ci 
este cea relativ. 
2+2=?6,7,2,4 De unde ştim care este răspunsul greşit? Pentru că îl ştim pe cel 
corect, iar când ştim răspunsul corect, nu ne mai interesează cele incorecte. La fel 
şi cu religiile. Există un singur adevăr. De unde ştim: din Biblie, iar El este Isus. 
 
Cum am sumariza ce spune Isus despre tine şi despre adevăr în pasajele de mai 
sus? 
Cuvântul lui este adevărul, iar fără să cunoaştem acest adevăr nu putem fi liberi. 
Singura cale prin care suntem sănătoşi şi liberi este să cunoaştem adevărul Lui. 
Dacă creştinul vrea să crească, experimentând o viaţă transformată, trebuie să 
aplice „adevărul”. 
Înţelegem că aceasta este mai mult decât citirea Bibliei. „Să fim în Cuvânt”şi 
„Cuvântul în noi”.  
Patorul Jeff Barbieri spune despre cum este afectat creştinul prin „5 R” despre 
adevăr: Recunoaşte-l, Primeşte-l, Odihneşte-te în el, Bucură-te în el, Reflectă la 
el”! (engl.5 „R”). 
 
Întotdeauna adevărul, Cuvântul, a fost baza pentru reîmprospătare şi trezire ! 
 
Adevărul este etern, nu se schimbă. Adevărul nu se schimbă chiar dacă ceva se 
schimbă în mintea sau în convingerile mele. 
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B.Un adevăr şocant pentru Israel. Iosua 2:8-12 
Iosua trimite 2 iscoade şi aceştia se opresc la Rahav. Ea le spune teama poporului. 
Astfel ei constată că 40 de ani s-au temut de un popor înfrânt. 
Adică am pierdut toţi aceşti ani, rătăcind prin pustie, când putea să intrăm în ţară 
încă de la început?! 

Tragedia necredinţei duce la piedere de timp şi de vieţi omeneşti. 
Cât am pierdut că nu m-am încrezut în El încă de la început, crezând că e normal 
să fie aşa, ca să ne şlefuiască Domnul, cum spunea cineva!!?Era necesară pustia? 
Nu ar fi putut Domnul să-i educe în ţară? Nu a fost asta intenţia Lui Dumnezeu de 
la început să îi ducă în Canaan? Ba da! 
Ce amar este să constatăm că toţi aceşti ani i-am trăit pentru noi; am fost eu, şi 
numai eu, când ar fi trebuit să fie „Hristos în noi”! 
 
Biserica ar trebui să redescopere pe Hristosul înviat şi să trăiască, acţionând pe 
baza acestui adevăr! 
Dacă ar fi să o spunem cu sânge rece, ar trebui să spunem că multe  care se fac din 
activitatea bisericii este aportul omului, fără  Hristos! 
Cineva spunea:”ar fi programele schimbate de la biserică dacă s-ar anunţa că 
Hristos Domnul a murit ast’ noapte”? Probabil că pentru cei mai mulţi, nu. 
 

III. Adevărul şi viaţa creştină. Col.2:6,9,10 
Cum L-am primit pe Isus? Cum ne spune să trăim? 
După cum aţi învăţat să mulţumiţi pentru moartea Lui, învăţaţi să mulţumiţi şi 
pentru viaţa Lui. 
Spionii au învăţat acest principiu: Domnul care ne-a scos din Egipt, ne va duce în 
odihnă, prin credinţă. Adevărul acesta este adevărat, şi promisiunea este 
promisiune, chiar dacă noi uităm uneori acest adevăr. 
 
Dan Stone: ”creştinii pierd timpul încercând să devină ceea ce deja sunt”. Investim 
timp, energie, efort, şi ne luptăm şi cerem ceea ce deja avem. 
 
Filipeni 2:13”şi vă dă şi voinţa şi înfăptuirea”. Deci nu mai trebuie să-l rog asta, 
pentru că deja mi-a promis, ci mai degrabă să spun:”Doamne sunt gata să fac ceea 
ce îmi ceri, de aceea îţi mulţumesc că vei face”. Ştiu că eşti un Dumnezeu 
credincios, şi vei face lucrul acesta. Acestea îţi vor schimba gândirea, rugile şi 
viaţa de zi cu zi. 
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III. Adevărul afectează acţiunile: 
 
A.Traversând Iordanul. Iosua 3:7-9,11,13,15-17 
 
Ceea ce spune El este adevărat. De aceea necesită credinţă. Înainte de a intra în ţară 
trebuiau să traverseze râul Iordan. Evreii au crezut şi au traversat. Acolo din nou 
este un loc al alegerii: în centru eu, sau Isus, nu pot fi ambii.  
Gal 2:20 ”nu eu ci El în mine”. 
 
Traversarea Mării Roşii – eliberarea de sub păcat, traversarea Iordanului – predarea 
totală în Mâna Lui ! 
 
B.O sărbătoare potrivită într-un loc potrivit. Iosua 5:10-12 
 
 Ce realităţi din pustie sunt schimbate acum că ei sunt în ţară? 
-în pustie nu a existat o sărbătoare a eliberării; nu aveau cum, dar în ţară,da; 
-nu au mai fost hrăniţi cu mană, pentru că acum au ajuns la destinaţie. 
 
IV.Proprietarul.”Omul cu sabia în mână”. Iosua 5:13-15 
 
A.Faceţi cunoştinţă cu proprietarul terenului:  
Cine este El? Cum îi răspunde Iosua? 
Cineva pe care nu aveai cum să nu-L vezi, pentru că sta în drum şi avea şi sabia 
scoasă! El este Isus din VT. În starea preîncarnată. El a primit închinarea lui Iosua. 
Este aceeaşi Persoană care-i spusese lui Moise să-şi scoată încălţăminte din 
picioare. 
Pământul pe care el călca fusese promis lui Avraam dar nu numai lui, ci şi seminţei 
lui. Gen.12:5,7; Gen.17:8; Gal.3:16 
   

Fiul Lui Dumnezeu este Proprietarul ţării ! 
 
B.Agenda Proprietarului. Ce întreabă Iosua? De partea cui eşti? Omul cu sabia nu 
este de partea cuiva anume, El este de partea Lui. Eu sunt Căpetenia oştirii 
Domnului, Eu nu am venit să fiu de vreo parte, ci Eu am venit să stăpânesc 
întregul. 
El a venit în viaţa mea şi a ta să ia în stăpânire totul. Amin?! 
 
Ce a reprezentat Ierihonul pentru ei? Care este Ierihonul nostru? 
Ierihonul este primul obstacol pe care-l întâlnesc cei ce intră în odihnă. Ştim din 
istoria biblică că au cucerit acest oraş printr-o metodă foarte ciudată. Ei nu au făcut 
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altceva decât să asculte ce le spusese Domnul să facă. Rezultatul:zidurile au căzut 
la pământ. 
 
 Victoria nu era a lor, ci a Omului cu sabia în Mână! 
 
„În teritoriul odihnei, nu tu îţi faci planurile, sperând că El e de partea ta. Ierihonul  
– sau orice te împiedică să asculţi de Domnul – nu mai este problema ta, ci este 
problema Lui, dacă tu stai sub jurisdicţia Omului cu sabia în Mână”. 
 
În „odihnă”există o plăcută deconectare. De aceea nu te mai îngrijora – limbajul 
odihnei. Ştiind cine este Isus şi ce poate face El în mine, cu Mine şi prin mine, asta 
aduce deconectare, indiferent ce provocări aduce Ierihonul meu. 
 
Orice îmi aduce Ierihonul meu Căpitanul de oşti va rezolva! 
 
Doamne Isuse, ia toată viaţa mea sub pavăza Ta, astfel încât viaţa Ta în mine să fie 
odihnă! 
 

 
Lecţia nr.9 

Lecţia: Victorie şi Vocaţie! 
 
I.Persoana perfectă: Isus! 
 
A.Isus: Omul pe care L-a avut în gând Dumnezeu. Ioan 13:3,4  
Ce spune că ştia Isus: ştia că toate lucrurile i-au fost date în Mâni de Tatăl. Isus a 
fost Dumnezeul –Om, perfect în ambele aspecte. Când vorbeşte despre faptul că 
toate I-au fost date în Mâini, se referă la Omul Isus, omul perfect. Resurse 
nelimitate ale Dumnezeirii I-au fost date în Mâni. 
 
Isus a fost omul care a intenţionat Dumnezeu să fie, şi S-a comportat aşa cum i-ar 
fi plăcut Lui Dumnezeu să fie omul; umblând zi de zi în relaţie cu Tatăl, Singurul 
Domn care există între om şi Dumnezeu. 
 
B.Origine şi destinaţie divină!  Ioan 13:3,4; Filip.2:6-8 
Ce mai ştia Domnul Isus? Ştia că de la Dumnezeu a venit şi că la Dumnezeu se 
duce. Originea Sa divină – Destinaţia Sa divină! 
 
Ce a făcut Domnul între aceste două destinaţii? Filip.2:6-8. Între aceste două, se 
arată Vocaţia Domnului.  
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Aceasta răspunde la două întrebări: 

1.Cine este Isus prin natura Sa? El este Dumnezeu! 
2.Ce a făcut El pe Pământ? A fost ascultător până la moarte! 
Iată cum Şi-a petrecut El timpul între Origine şi Destinaţie, total dependent şi 
disponibil faţă de Tatăl! 
 
Ce este de-a dreptul şocant în Ioan 13, în camera de sus, chiar înainte de patima 
Sa? S-a pus în genunchi. Asta este de-a dreptul şocant. Cum, nu ai spus Tu că ai 
resurse nelimitate la îndemână?!! 
„Cu toate resursele nelimitate ale dumnezeirii Lui (origine şi destinaţie divină), El 
a spălat picioarele ucenicilor Săi. Domnul Isus a demonstrat un principiu, şi anume 
că nu este Natura a ceea ce faci cea care determină spiritualitatea, ci Originea a 
ceea ce faci. Nu a existat nimic pe care să-L fi făcut, sau spus, care să nu fi izvorât 
din originea Lui divină.Tot ce a făcut a avut originea în Tatăl. 
 

Isus a fost Omul desăvârşit deoarece El a trăit în totală dependenţă de Tatăl! 
 

De aceea Tatăl I-a dat totul în mâini pentru că a fost Omul perfect, iar omul 
perfect este cel ce este complet la dispoziţia Lui Dumnezeu. 

 
II.Persoana  perfectă făcută perfectă: ce a făcut Isus? 
 
A.Misiune îndeplinită. Evrei 2:9,10; 5:8,9; Ioan 19:30 
 
Am văzut că Domnul Isus a fost persoana perfectă. Perfect ca om şi perfect ca 
Dumnezeu, care a lucrat în totală dependenţă de Tatăl.  
„Omul pe care L-a vrut Dumnezeu să fie”!  
Dar dincolo de această perfecţiune a Persoanei, a fost şi o perfecţiune a ceea ce a 
împlinit. Omul perfect a avut o misune de îndeplinit! Evrei 2:9,10. 
 
Ce obiectiv al Lui Dumnezeu este descris în acest pasaj? Cum a fost atins 
obiectivul? 
Isus a fost încununat cu slavă şi cu cinste după ce a suferit şi a murit, iar agenda 
Lui Tata era să aducă pe mulţi fii la slavă. Isus, Autorul mântuirii noastre a fost 
făcut desăvârşit.  
 
Evrei 5:8-10 Cum este descris acest obiectiv în acest pasaj? Care este rezultatul? 
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Filipeni 2  spune”S-a făcut ascultător până la moarte”. Acest pasaj se referă la 
aceeaşi realitate.  
Obiectivul Lui Dumnezeu, descris în Evrei 2, în termeni care erau necesari, spune 
că s-a împlinit. Rezultatul acestei îndepliniri, este că El S-a făcut sursa mântuirii 
veşnice. 
 

Isus a fost Perfect ca Persoană, dar şi ca Vocaţie! 
Când a împlinit Isus această vocaţie? Când a fost împlinită misiunea Lui? Nu până 
când El nu a spus:”S-a sfârşit”! 
Luca 22:37”şi lucrurile privitoare la Mine, sunt gata să se împlinească”.  

Limbajul victoriei strigă:”S-a sfârşit”! Ioan 19.30 
 
 La fel după cum Isus  a avut un scop poruncit de Dumnezeu, la fel avem şi 
noi unul! 
 
B.Mijlocul de biruinţă: predarea! Evrei 10:5-7 
Înţelegându-L pe Hristos, desăvârşit în Persoană, ca Unul care a împlinit vocaţia 
Sa divină, rămâne o întrebare, cum a făcut El asta, cum se poate face?  
Evrei 10:5-7 ne spune cum şi-a dus vocaţia Sa până la capăt. Ce atitudine este 
revelată în acest pasaj? 
Cuvintele:”nu am venit să fac voia Mea, ci a Ta”, vin dintr-o Persoană predată şi 
centrată pe Tatăl. Ioan 4:34; 5:30; 6:38; Luca 22:42. 
 
*Ce s-ar fi întâmplat dacă Isus ar fi chemat până la urmă 12 legiuni de îngeri? Sau 
dacă ar fi acceptat oferta lui Satan cu privire la stăpânirea lumii? De 5 ori Domnul 
Isus a spus că a venit să facă nu voia Lui, ci voia Tatălui.  
De fapt toată viaţa Lui este caracterizată de cuvintele:”Nu voia Mea, ci a Ta!” 
 
III.Dar noi? Rom.12:1;6:13b 
 
Relaţia noastră cu Isus acum, trebuie să fie acea relaţie pe care a avut-o Domnul 
Isus cu Tatăl, atunci ! 
De ce suntem noi aici, trăind această viaţă? De ce a făcut ceea ce a făcut Isus? 
 
Aşa am început studiul şi tot aşa îl şi terminăm. El a făcut ceea ce a făcut ca noi să 
fim umpluţi cu activitatea Lui divină. 
 
Avem viaţa veşnică. Ea a început atunci când ne-am încrezut în Hristos. Este 
veşnică pentru că El este acea viaţă. Într-o zi vom părăsi acest trup şi vom fi 
prezenţi cu Domnul. Între timp după momentul întoarcerii la El şi acel moment 
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când vom fi cu El, prezentul este timpul în care experimentăm activitatea Lui în 
noi şi prin noi în locul în care ne-a aşezat Domnul. Aceasta este Vocaţia noastră!  
 
De aceea: Tot aşa după cum Dumnezeu a fost în Hristos, la fel trăieşte şi în noi! 
 
Oricare ar fi perioada de timp care ne rămâne de trăit pe acest pământ, şi suntem 
locuiţi de Duhul lui Isus – avem o Vocaţie! 
 
Vocaţia divină în care ai fost răscumpărat...poate fi dusă la bun sfârşit doar în 
puterea Aceluia care locuieşte în tine prin Duhul. El a spus:”despărţiţi de Mine nu 
puteţi face nimic”. 
 
Deci care sunt atunci lucrurile critice necesare pentru a cunoaște o viață de victorie 
și acțiune divină? 
Când am îmbrăţişat motivul pentru care sunt aici, atunci activitatea lăsată de  
Hristos se va continua prin mine. Acestea vor fi „faptele bune” lăsate de El în care 
trebuie să umblăm, dar să nu uităm că El este Cel ce face acestea în noi.  

 
El este Odihna noastră, El este biruinţa noastră.  

 
Vom experimenta o astfel de viaţă când ne vom preda total Celui ce vrea să 
locuiască în noi.  
Rom.12:1; 6:13b. În ambele versete ni se porunceşte să ne predăm pe noi înşine şi 
trupurile noastre. 
 
„ Domnul Isus vrea să folosească trupurile noastre, şi întreaga noastră fiinţă, astfel 
încât întreaga noastră persoană să fie a Lui, ca El să fie al tău. Aceasta este ceea ce 
ţi se cere, aceasta este activitatea noastră, ca fiinţe omeneşti pe acest pământ, ca 
astfel lucrarea Lui să fie posibilă în tine şi prin tine.  

 
Tu trebuie să Fii – El trebuie să Facă! 

Nu îţi pierde aceasta viaţă pe care ai primit-o: Fii dependent de El în mod voit al 
Lui, şi te vei odihni în „Viaţa salvatoare a Lui Isus”! 
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