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Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte 
Textul de bază: Iov 19:25 

 

O mică întroducere 
• În mijlocul unui text de mare dezamăgire şi durere, versetul acesta se arată ca 

un vârf de munte între nori 
• Şi continuă cu versetul 27: 

Iov 19:27 
Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. 
Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înlăuntrul meu. 

• Marele compozitor german Georg Friedrich Händel a folosit acest verset biblic 
în oratoriul său „Der Messias”.  

• După premiera acestui oratoriu un critic a scris: „Extraordinar, fenomenal, o 
muzică conpusă tot aşa de mare şi valoroasă ca şi conţinutul textului - cu o 
mică umbră: solista nu a crezut ce a cântat.” 

Următoarea întrebare ne va însoţi în gândurile noastre următoare 
• În ce legătură suntem noi cu Salvatorul lumii, care a învins pe cruce moartea şi 

care a înviat în dimineaţa paştelor? 
 

Eu ştiu ... ! 
 

• Mulţi dintre noi cred în salvarea lor prin Isus Cristos, dar nu sunt convinşi 
• Le lipseşte certitudinea, că sunt salvaţi 
• Expresia <certitudinea> nu apare în Sfânta Scriptură, dar Biblia descrie în mod 

foarte clar ce vrea să spună: 
1 Ioan 3:14a 
Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă ...  
1 Ioan 5.13 
V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cari credeţi în Numele Fiului lui 
Dumnezeu, aveţi viaţa vecinică. 

• Certitudinea nu este o farsă religioasă sau o închipuire eliteră 
• “Eu ştiu” rezultă dintr-o credinţă sinceră în cele făptuite pe cruce – pentru tine 
şi pentru mine 
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Convingerea, că sunt salvat 
 

• Convingerea aceasta nu depinde de sentimentul sau simţul nostru actual 
• Convingerea aceasta o poate da numai Duhul Sfânt 
• El poate lucra în viaţa noastră în orice situaţie, cât o fi ea de dificilă sau grea 

Iov 19:25-26 
Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va ridica la urmă pe 
pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea, şi chiar dacă nu voi mai avea 
carne, voi vedea totuş pe Dumnezeu. 

• Duhul Sfânt ne explică relaţia noastră cu Tatăl Ceresc 
Romani 8:16 
Însuş Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui 

Dumnezeu. 
Ioan 1:12 
Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat 
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. 
1 Ioan 3:24 
Cine păzeşte poruncile Lui, rămâne în El, şi El în el. Şi cunoaştem că El 
rămâne în noi prin Duhul, pe care ni L-a dat. 

• Isus Cristos pretinde o făptură nouă, născută de sus 
Ioan 3.3 
Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu 
se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu.” 

• Sarcina noastră este să acceptăm această jertfă şi să-I aducem laudă şi 
mulţămirile noastre 

Psalmii 50:23 
Cine aduce mulţămiri, ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează 
asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. 
 

Şapte motive, să credem şi să fim convinşi de salvarea 

noastră 
 

• Sunt un copil a lui Dumnezeu 
1 Ioan 3:1 
Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi 
suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentrucă nu L-a cunoscut nici pe El. 

• Sunt răscumpărat, sunt propietatea Lui 
1 Petru 1:18-19 
Căci ştiţi că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost 
răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi dela 
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părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Cristos, Mielul fără cusur şi fără 
prihană. 

• Sunt împăcat cu Dumnezeu prin sângele Domnului nostru Isus Cristos 
1 Ioan 2:2 
El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale 
noastre, ci pentru ale întregei lumi. 

• Am un Mijlocitor în cer, atunci când am greşit 
1 Ioan 2:1 
Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a 
păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Greceşte: Paraclet, 
adică apărător, ajutor.), pe Isus Cristos, Cel neprihănit. 

• Am o legătură veşinică cu Salvatorul meu 
Romani 8:38-39 
Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici 
stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici 
înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în 
stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Cristos, 
Domnul nostru. 

• Am viaţă veşinică prin Salvatorul meu 
1 Ioan 5:13 
V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cari credeţi în Numele Fiului lui 
Dumnezeu, aveţi viaţa vecinică. 

• Am o locuinţă pregătită în veşinicie  
2 Corinteni 5:1 
Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru 
trupesc, avem o clădire în cer dela Dumnezeu, o casă, care nu este făcută 
de mână ci este vecinică. 
 

Cum se prezintă această convingere în viaţa noastră? 
 

• Sarcina noastră este să arătăm în felul cum trăim o statornicie  şi o credinţă 
vizibilă pentru cei din jurul nostru 

• Viaţa şi felul nostru de trai trebuie să confirme credinţa şi încrederea noastsră 
în salvarea noastră prin Mântuitorul nostru 

• Această confirmare trebuie să vie vizibilă, vorbele bune nu ajung 
Ioan 16:33 
V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea 
necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea. 

• Cine trăieşte ca un copil salvat arată faptul acesta prin exprimarea lui 
• O inimă plină de bucurie nu poate să tacă 
• El manifestă această bucurie în societatea în care trăieşte 
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• El nu lasă în neştire pe cei, care-l privesc întrebător 
Luca 10:20 
Totuş, să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-
vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. 

• Cea mai profundă dovadă este dragostea ta faţă de fratele tău 
1. Ioan 3:14 
Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentrucă iubim pe fraţi. Cine nu 
iubeşte pe fratele său, rămâne în moarte. 
1Ioan 3:15 
Oricine urăşte pe fratele său, este un ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş n-are 
viaţa vecinică rămânând în el. 
 

Salvarea noastră depinde de iertarea noastră 
 

• Salvarea noastră ne-a luat frica zilei judecăţii 
• “Noi suntem salvaţi” aşa ne-a descris Sfânta Scriptură situaţia noastră 

1 Ioan 4:17 
Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta: astfel se face că dragostea 
este desăvârşită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua 
judecăţii. 

• Convingerea noastră că suntem salvaţi nu este o convingere statică, cî ea este 
stăpunsă de dragostea Domnului nostru Isus Cristos pentru cei perduţi şi cei 
neştiuitori ai Harului ceresc 

• Un creştin care era de peste 40 de ani căsătorit a fost întrebat, dacă mai iubeşte 
pe nevasta sa tot aşa ca la început. Răspunsul a fost “Nu. Acuma o iubesc şi 
mai mult.” 

1 Petru 1:3 
Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Cristos ca Domn. Fiţi totdeauna gata să 
răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu 
blândeţă şi teamă 

• Dacă dragostea noastră creşte - şi binecuvântările din viaţa noastră cresc – cu 
ajutorul Domnului nostru Isus Cristos – Răscumpărătorul nostru. 

• Părtăşia cu El, în rugăciune, în întâlniriile bisericii locale, în activităţiile ei 
evanghelistice şi în chemarea celor care încă nu_L cunosc pe Isus ca 
Mântuitor, ele produc o creştere a dragostei faţă de Mântuitorul personal. 

• Această bucurie primită de El se oglindeşte atunci şi în viaţa noastră de toate 
zilele. 

• O inimă plină de bucurie nu poate să tacă. 
                                                         Amin 


