
Isus, împlinirea promisiunii ! Geneza 3:15 
 

Este Isus Hristos fratele tău mai mare? 
De obicei cine avea un frate mai mare la şcoală era bine de el. Avea cine să îi ia 
apărarea, şi să îl scape atunci când era la ananghie. 
 
Noi avem un duşman foarte puternic, dar suntem aşa de mulţumitori că avem un 
Frate mai mare care este Campion la orice fel de lupte. El este de-al meu. Mă laud 
cu El. Evrei 2:11. Voi? 
Observaţi că am spus „noi”!? Vreau să te întreb:”este Satan duşmanul tău, sau 
Dumnezeu este duşmanul tău? Pentru că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni?! Care 
ţi-e duşman şi care prieten? 
 
-Cine este sămânţa femeii? Isus! 
-Cine este şarpelui: Umanitatea fără Dumnezeu, răzvrătită împotriva Lui 
Dumnezeu. Sunt două feluri de oameni: Ioan 8:31,32 sau 8:44 şi 1 Ioan 3:8a. 
 
Gen 3:15 este prima Evanghelie din Scriptură. Noi oamenii am fost sub asediu încă 
de la creaţie. De aceea li s-a spus primilor doi oameni şi să o păzească. Geneza 3 
ne descrie atacul lui Satan, căderea omului, şi biruinţa lui Satan asupra omenirii, 
dar v.15 ne dă o promisiune. 
 
*Promisiunea Crăciunului era necesară din cauza unui adversar extrem de puternic. 
Gen.3:15 ne spune că va fi duşmanie, vrăjmăşie între sămânţa celui rău şi sămânţa 
femeii – război continuu – ostilitate reciprocă pentru cât timp va ţine acest pământ. 
Nu e ciudat că noi oamenii avem o aversiune faţă de şerpi. Îi urâm, ne este frică de 
ei, cu orice prilej fugim sau îi omorâm.  
 
Dar cum să ne raportăm la sămânţa şarpelui, oamenii? 
Îi iubim, adică le spunem că şi ei se pot lepăda de stăpânul lor şi să devină fraţi cu 
Isus, prin pocăinţă şi credinţă. 
Isus, fratele nostru mai mare, Domnul nostru, este Cel ce a zdrobit capul şarpelui. 
Când, unde? Acum aprox. 2000 de ani, la cruce, prin moarte şi învierea Sa. 
 
Vrei să îţi petreci eternitatea cu Dumnezeu, sau cu Şarpele cel vechi, satan?! 
 
  Isus a venit în această lume pentru a fi: 
*v.15 Sămânţa femeii – Isus – omul descendent din Eva, nu din Adam, Unul de-al 

nostru. 



Luca ne duce cu gândul la cei „2 Adami”, descrişi în epistole, Isus fiind ultimul 
Adam. 1Cor.15:45.  
Ambii „Adam” au fost oameni şi au fost capi ai umanităţii. Luca îl prezintă pe Isus 
fără păcat, perfect. Isus nu a fost conceput dintr-un tată uman, deci El nu a 
moştenit păcatul. Dumnezeu priveşte bărbatul ca fiind responsabil de căderea în 
păcat.  
Bărbatul este responsabil de soţia lui – Efeseni 5:23,24, tatăl responsabil de copiii 
lui – Efeseni 6:4, Adam este vinovat, responsabil de căderea în păcat, nu Eva.  
Gen 3:17-19. 1 Cor.15:21,22. Romani 5:14,17. 
 
*Naşterea (Concepţia) din Fecioară este extrem de importantă pentru că stabileşte 
viaţa şi originea fără păcat al lui Isus: nu a moştenit păcatul de la Adam. 
Dacă Isus ar fi avut păcat, nu ar fi putut fi Mântuitorul nostru. Evrei 7:26; 5:9. 
    

Isus: Unul de-al nostru! 
I: Un misionar s-a dus într-o ţară unde era un sat de leproşi. El s-a dedicat trup şi 
suflet leproşilor: le bandaja rănile, le alina durerile, şi aşa de bine îşi făcea treaba 
încât acel loc a fost redenumit din locul suferinţei şi al morţii într-un loc al vieţii şi 
al mângâierii. La un moment dat mânca cu ei la masă, ba chiar întingea cu ei în 
aceeaşi farfurie. La un moment dat predica lui nu a mai fost „voi leproşii, ci noi 
leproşii”- devenise şi el ca ei, lepros.  
De atunci era unul de-al lor, şi nu doar un misionar străin. La început a ales să 
trăiască cu ei, dar mai târziu a ales să moară cu ei, fiind ca ei. 
 
*v.15 El (sg.doar El, nimeni altul nu ar fi putut) va zdrobi – capul şarpelui (sg), dar 
şarpele Îi va zdrobi călcâiul fratelui nostru mai mare. Va suferi –va fi zdrobit !  
Isaia 53:10”Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă”. L-a costat pe 
Domnul Isus. Uneori când primim ceva gratis, uităm ce mare preţ s-a plătit, şi 
tratăm cu uşurinţă mântuirea. 
 
I: un om lucra pe acoperişul casei. A făcut un pas înapoi şi fără să îşi dea seama a 
călcat în gol şi a căzut în călcâie. I-au fost distruse gleznele şi i-a trebuit un an să se 
refacă. Suferinţa Domnului – zdrobirea călcâiului – nu a fost uşoară. 
 
*Suferinţa lui ne va aduce victoria!  
Ce fel de victorie? Asupra diavolului. Evrei 2:14. David i-a tăiat capul ameţitului 
de Goliat cu propria-i sabie.1 Sam17:51. Tot la fel, Isus L-a biruit pe diavolul cu 
propria-i armă:”moartea”. Plata păcatului este moartea. Păcatul a fost frica omului, 
dar pentru cel ce este în Hristos, nu mai este păcat, deci nici moarte, şi în 
concluzie, nici o frică. 



Moartea a fost adusă de diavolul, el avea puterea morţii, prin păcat. Isus a omorât 
moartea cu Moartea pe moarte călcând. Diavolul cere să fim omorâţi – că suntem 
vinovaţi, dar Rom.8:1 spune: ”acum dar nu mai este nici o osândire..”.  
2 Timotei 1:10.  „Moartea a fost înghiţită de biruinţă”.1 Cor 15:54c.  
 
-a murit ca să ne elibereze de frica morţii. v.15. Prezenţa păcatului neiertat în viaţa 
noastră aduce frică, robie, povară, dar prin Hristos avem eliberarea. Ioan 8:32”veţi 
cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face liberi”. Ioan 14:19 ”fiindcă Eu trăiesc, şi 
voi veţi trăi !” 
 
I: există un tablou cu Isus pe cruce. În acel tablou se vede cum în picioarele 
Domnului erau batute adânc piroane, şi un şarpe îşi înfipsese colţii în câlcâiul 
Domnului, dar acel piron era trecut prin capul celui rău.  
 
*Isus – Campionul nostru S-a născut într-o iesle ca să poată să lupte cu vrăjmaşul 
nostru, Şarpele cel vechi. I-ar fi fost uşor Lui Isus Dumnezeu să lupte cu Satan din 
cer. Ar fi fost ca la box: să vezi un luptător de categoria +100 kg. care se luptă cu 
un copil de 12 ani. Toţi l-ar fi huiduit pe Domnul, pentru că Dumnezeu este infinit 
mai puternic decât satan o creatură în comparaţie cu Creatorul, dar Domnul S-a 
făcut om ca să lupte cu Satan. Isus, Fiul Omului L-a înfrânt pe Satan, înţelegeţi? 
 
*Crăciunul este împlinirea profeţiei antice cu privire la Geneza 3:15. Promisiunea 
a fost împlinită. Satan a crezut că-L omoară pe Domnul şi totul va fi al lui, dar 
Domnul i-a zdrobit capul prin înviere. 
 
„ Crucea i-a zdrobit câlcâiul lui Isus, dar l-a distrus pentru vecie pe satan”. Aceasta 
este promisiunea Crucii, a Crăciunului. Deşi nu vrea să se dea bătut, cel rău ştie că 
a fost înfrânt pentru totdeauna, diavolul pârăşte Apoc.12:10; Rom.8:33,34. Un 
pârâş este o persoană care simte că nu mai are nici o armă de luptă împotriva cuiva, 
cu excepţia pârei. Pâra arată neputinţa celui ce pârăşte! 
    

Ultima Zvâcnire: 
I: în jungla amazoniană într-o zonă foarte retrasă slujea o familie de misionari. La 
un moment dat pe când ei stau şi se odihneau pe prispa casei un şarpe mare urca 
spre ei. Ei s-au trezit şi de frică au fugit în casă. Un băştinaş care era în apropiere a 
văzut ce se petrece şi a fugit în casă având o maceta, un cuţit mare în mână, şi până 
ca şarpele să le facă vreun rău celor doi, băştinaşul a strigat la ei să fugă afară şi 
sigur pe el a retezat capul şarpelui după care a fugit afară şi el. Gâfâind le spuse să 
nu intre în casă până seara, căci şarpele deşi cu capul tăiat, are încă destulă putere 
să distrugă în casă, şi chiar să le facă rău şi lor. Atunci misionarii au realizat că tot 



aşa şi satan, deşi are capul tăiat, se află în această perioadă în care se zbate, 
omoară, loveşte cu ură mare, omoară, pârăşte....toate acestea arată disperarea lui, 
căci ştie că mai are puţină vreme. 
 
Rom.16:20. Biserica îl va zdrobi pe Satan prin Isus, fratele mai mare. Apoc.20. va 
fi ultima zvâcnire din coada şarpelui, pentru că după aceea el va fi aruncat în iad, 
de unde nu va mai ieşi niciodată. Isus este Campionul nostru! 
 
Este Isus şi Campionul tău, te reprezintă şi pe tine? Nu rămâne singur căci eşti 
slab. I-al pe El ca Apărător. El îţi garantează siguranţă şi protecţie veşnică. 
 
Vrei un Crăciun fericit? Dacă ai doar sărbătoarea, ea vine şi trece şi lasă-n suflet un 
gol. Dar dacă îL ai pe sărbătorit ai parte de o bucurie veşnică. Pruncul Isus a trebuit 
să crească, să moară pentru noi ca lucrarea Lui de mântuire să fie eficientă. De 
aceea nu rămâne la stadiul de Prunc, ci mergi la Omul Isus. 
Doamne, fă ca astăzi cineva să zică:”îmi ajunge cât m-am luptat singur. Vreau de-
acum să lupte El pentru mine”. 
 
Mântuit ca prin foc?! Nu vă amăgiţi. Este posibil dar atât de riscant încât rişti să te 
duci în eternitate cu diavolul, îţi rişti viaţa ta veşnică. 
 
 


