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1.Isus S-a născut ca să moară. Nici un alt copil nu s-a născut cu acest scop. Dacă 

întrebi pe oricine care are un nou născut, nu îţi va spune că acel copil s-a născut 

pentru acest scop. Chiar Adam care nu a fost născut, ci a fost creat din ţărâna 

pământului, nu a fost făcut cu acest scop nobil, să moară. Moartea lui Hristos a fost 

cea mai nobilă moarte. 

Nimeni altul nu se va mai naşte cu scopul de a muri. De fapt Dumnezeu a venit în 

Hristos ca să moară El pentru noi, ca noi să nu mai murim niciodată. De fapt cei ce 

îşi încredinţează viaţa lor în braţul Domnului, nu mai mor niciodată. Credeţi asta? 

Pe ce bază? Pe baza celor spuse în Sfânta Scriptură: 

-Ioan 5:24 ”a trecut din moarte la viaţă”. Omul fără Hristos, este mort, dar primind 

lucrarea Lui Hristos pentru tine, El te naşte din nou, la o altă viaţă.  

-Ioan 11:25”..cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi”. Ex.Lazar!  

Aici ne învaţă despre cel ce a murit credincios. El nu este mort, ci este viu.  

Un mare om al Lui Dumnezeu spunea despre el când va fi fost decedat:”nu vă 

uitaţi la trupul meu gândindu-vă că sunt mort, căci sunt mai viu decât voi”. 

 

*De ce a trebuit să moară Isus: 

-ca să-l distrugă pe diavolul. v.14. David i-a tăiat capul ameţitului de Goliat cu 

propria-i sabie. Tot la fel, Isus L-a biruit pe diavolul cu propria-i armă:”moartea”. 

Moartea a fost adusă de diavolul, el avea puterea morţii. Isus a omorât moartea cu 

Moartea pe moarte călcând. Isus ţine cheile LM: Apoc.1:18. 

 

Apoc.20:10,14,15 ” Şi diavolul care-i înşela a fost aruncat în iazul de foc, şi 

Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este 

moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de 

foc. 

 

-ca să distrugă lucrările diavolului. 1 Ioan 3:8”ca să distrugă lucrările diavolului”. 

Păcatul este invenţia diavolului, şi prin păcat ne ţinea robi, ne amăgeşte, ne minte, 

ne înşeală. Diavolul oferă oamenilor tot felul de metode prin care să se mântuiască, 

abâtând privirea oamenilor de la Evanghelia Lui Hristos. 2 Cor.11:13-15. Diavolul 

este un distrugător, dar a fost biruit de Hristos prin chiar arma lui: moartea. 

Hristos a murit pentru noi şi oricine se recunoaşte păcătos şi crede în El capătă 

iertarea.  Fapte 10:43.  

Isus este singura Cale de acces la Dumnezeu. Ioan 14:6.  

Isus este Uşa, singura uşă de acces în cer. Ioan 10:9. 



Apoc.12:10 ”..ne pârăşte..”. Romani 8:33,34 ”Cine va ridica pâră împotriva aleşilor 

Lui ?”. 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! 

 

2.Isus  S-a născut ca să moară pentru e ne oferi în dar eliberarea. Eliberarea de 

sub puterea diavolului, care prin păcat ne ţinea robi toată viaţa.  

-Isus este reprezentantul nostru în faţa lui Dumnezeu Tatăl.v.17a. Isus este singurul 

Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos. Isus ne-a împăcat cu 

Tatăl.v.17b. 2 Cor.5:19. 

-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 !” 

 

3.Este posibilă eliberarea ta şi a mea. De ce a venit Hristos? Ca să moară, şi prin 

moartea Sa a distrus puterea diavolului care-i ţine robi pe oameni. Vrei să fii liber? 

„Astăzi vei fi cu Mine în Rai!”  

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. 


