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„Isuse – nu-I altul ca Tine” 
Textul de bază: 1 Petru 1:3-25 

 

Întroducere 
 

• Numele „Isus” este în poporul Israel un nume obişnuit, ca la noi în România 
„Ioane”, Ghiță! sau „Petrică” 

• Dar acest nume despre care vorbim noi este un nume deosebit 
• „Isus Cristos” un nume care se găsește numai în Noul Testament 
• „Cristos” (grecește) sau „mesia” (evreiesc) este identic și înseamnă „salvator” 
• În Vechiul Testament împărați și marele preot au fost uns sau desemnați 

pentru noua lor sarcină cu un astfel de predicat 
• Și profeții poporului Israel L-au anunțat pe acest Mesia din mult timp 
• El va aduce pace și că va veni să salveze poporul 
• Poporul Israel și astăzi mai aşteptă venirea acestui „salvator uns - mesia”  
• Întrebarea noastră nu este, ce crede poporul Israel, ci ce credem noi? 
• Noi nu vrem să vorbim despre acest nume, ci despre purtătorul acestui nume 
• Și pentru lucrul acesta trebuie să luăm Biblia noastră în mână: 
 

Isus Cristos, fiul lui Dumnezeu 
 

• Biblia ne învață, că Isus Cristos este fiul lui Dumnezeu 
• Odată prin cuvântul rostit de Dumnezeu 

Matei 3:17 
Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit 
în care Îmi găsesc plăcerea.” 

• Odată de cei prezenți la Golgota 
Matei 27:54 
Sutaşul şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul 
de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis: „Cu 
adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” 

• Și mai târziu prin Apostoli 
Filipeni 2:9-10 
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De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care 
este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece 
orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, 

• Dar lucrul acesta nu cred toți oameni 
• Din cei 7 miliarde pe glob sunt numai 2,26 miliarde creștini, și din iei nu cred 

toți în Isus Cristos ca Mântuitor și Salvator 
 

Isus Cristos, fără păcat și vicleșug 
 

• Chiar și cei mai mari din lume au recunoscut că Isus Cristos a fost fără păcat 
• Tot așa și creatorii marilor religii trebuie să recunoască acest lucru 

1 Petru 2:21-22 
Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Cristos a suferit pentru voi şi v-a 
lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui 
nu s-a găsit vicleşug.” 

• Și chiar la ei se adresează Apostolul Petru 
• Cu toate religiile lor aproape mondiale, și ei rămân păcătoși în ochii lui 

Dumnezeu 
Romani 3:11-12 
Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu 
tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. 
Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. 
 

Isus a murit și a înviat pentru tine și pentru mine 
 

• Dela căderea omului în păcat s-a deschis o prăpastie de neînvins între om și 
creatorul lui 

• Omul a pierdut legătura strânsă cu Dumnezeu 
• Dar Dumnezeu a întins o mână salvatoare și ne-a oferit o salvare 

Isaia 53:5  
Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile 
noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui 
suntem tămăduiţi 

• Și Salvatorul acesta nu era altcineva decât Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu 
Galateni 3:13 
Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru 
noi – fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”  
Faptele Apostolilor 17:2-3 
Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu 
ei din Scripturi, dovedind şi lămurind că Cristosul trebuia să pătimească şi 
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să învie din morţi. „Şi acest Isus pe care vi-L vestesc eu”, zicea el, „este 
Cristosul.” 

• Prin învierea Lui, Isus a învins moartea – pedeapsa noastră pentru fărădelegile 
noastre 

1 Corinteni 15:19-21 
Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Cristos, atunci 
suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! Dar acum, Cristos a înviat 
din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin 
om a venit şi învierea morţilor. 
 

Isus Cristos iubește pe păcătosul 
 

• Așa cum a iubit Dumnezeu lumea așa a iubit și Isus pe cel care a păcătuit 
Ioan 3:16 
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 

• Oferta aceasta de salvare este valabilă pentru toți oameni și toate neamurile 
• Isus subliniază chemarea aceasta cu voce tare 

Matei 11:28 
Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. 

• Și Apostolul Pavel cere dela elevul lui ca această chemare să fie publicată  
1 Timotei 2:4 
… care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa 
adevărului. 

 

Isus Cristos ne dăruiește viață veșnică 
 

• Cunoștința adevărului este – un dar de valoare veșnică 
Ioan 5:24  
Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel 
ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte 
la viaţă. 
Romani 6:22-23  
Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui 
Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică. Fiindcă plata 
păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa 
veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. 
Luca 10:25-28 
Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: 
„Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” Isus i-a zis: „Ce 
este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul 
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Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi 
cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” „Bine ai răspuns”, 
i-a zis Isus, „fă aşa, şi vei avea viaţa veşnică.” 
 

Isus Cristos este viu în mijlocul nostru 
 

• Când a plecat Isus din lumea aceasta nu Ne-a lăsat singur 
 Ioan 14:26 
Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele 
Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus 
Eu. 

• Prin puterea Duhului Sfânt suntem vii și martori destoinici în această lume 
Romani 6:11 
Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru 
Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru. 

• Prin Cuvântul lui Dumnezeu - prin Sfânta Scriptură avem o armă zdrobitoare 
și puternică față de atacurile satanice 

Psalmi 33:6 și 9 
Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin 
suflarea gurii Lui. Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia 
fiinţă. 
Evrei 1: 2-3 
La sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al 
tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. El, care este oglindirea 
slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul 
puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în 
locurile preaînalte 
Coloseni 1:16-17 
Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe 
pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie 
domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai 
înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. 

• Singura noastră sarcină este de a propovădui acest adevăr în lumea întreagă 
Marcu 16:15-16 
„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede 
şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.”   
 
                                                       Amin 


