
 1 

a4ro03i3                                                                                                © „Cu Evanghelia pe drum“ de Manfred Folk  

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................ 
 

Isus Cristos: ieri, azi ºi în veci! 
Textul de bazã: Efeseni 2: 1 - 22 

 

Întroducere: 
 

• Astãzi nu învãþãm ceva nou, totul aþi mai auzit deja 

• Chiar ºi versetele Biblice sunt cunoscute 

• ªi totuºi e bine sã mai îndreptãm gândurile noastre spre cele esenþiale 
 

Înainte de a vorbi de Isus, trebuie sã stabilim „Cine era Isus?“ 
• Pãrerea omului nu are nici o valoare ºi nu conþine nici un adevãr 

• ªştiinţa creºtinã, spiritiºtii, teologia modernã, ºi alte pãreri nu reflectã decât 

dorinþa, sã fie ascultaþi ºi sã fie luaþi în serios 

• Ne mulţumim noi cu pãrerile opiniei publice, sau pãrerea nenumãraþilor 

savanþi? 
 

Numai Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne poate da un rãspuns autoritar 
 

Isus Cristos . . . ieri . . . 
 

Isus a venit pentru salvarea noastrã 
• „Ieri“ nu înseamnã timpul înainte de naºterea Domnului nostru Isus 

Cristos 

• „Ieri“ înseamnã, timpul pânã dupã învierea Lui 

• „Ieri“ înseamnã, pânã la împlinirea actului de salvare a omului de sub 

jugul satanei  

• Ce spune Biblia despre acest „ieri“ 
Matei 16: 13 - 17 
„Isus a venit în pãrþile Cezareii lui Filip ºi a întrebat pe ucenicii Sãi: 
„Cine zic oamenii cã sunt Eu, fiul omului?“ Ei au rãspuns: „Unii zic cã 
eºti Ioan Botezãtorul; alþii: Ilie; Ieremia sau unul din proroci.“ „Dar 
voi“ le-a zis El „cine ziceþi cã sunt“? Simon Petru, drept rãspuns I-a zis: 
„Tu eºti Cristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu!“ Isus a luat din nou 
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cuvântul, ºi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcã nu 
carnea ºi nu sângele þi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatãl meu care este 
în ceruri.“ 
 

• Numai Tatãl din Cer poate da un rãspuns autentic ºi adevãrat ºi nu unul 

nãscut din carne ºi sânge 

• Dumnezeu cere de la copii Lui un rãspuns clar ºi fãrã ocoliºuri 
 

Care a fost misiunea Fiului lui Dumnezeu pe acest pãmânt? 
Ioan 12: 44 - 45 Isus spune: 
„Cine crede în Mine, nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. ªi 
cine Mã vede pe Mine, vede pe Cel ce M-a trimis pe mine.“ 
 

• Isus este mijlocitor între lumea cãzutã ºi Dumnezeul Veºinic 

• Numai prin El, putem vedea pe Dumnezeu 

• Dumnezeu vrea sã fie þelul vieþii noastre 
 

ªi ce sã credem? 
1 Petru 1: 18 - 21 
„ªştiţi cã nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aþi fost 
rãscumpãraþi din felul deºert de vieþuire, pe care moºteniserãþi dela 
pãrinþii voºtrii, ci cu sângele scump a lui Cristos, Mielul fãrã cusur ºi 
fãrã prihanã. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii în 
Dumnezeu, care L-a înviat din morþi, ºi I-a dat slavã, pentru ca credinþa 
ºi nãdejdea voastrã sã fie în Dumnezeu.“ 
 

• Isus Cristos a murit pentru pãcatele noastre! 

• Isus Cristos a înviat din morþi! 

• Isus Cristos a purtat pãcatele noastre pe crucea dela Golgota! 
1 Petru 2: 24 
„El a purtat pãcatele noastre în trupul Sãu, pe lemn, pentru ca noi, fiind 
morþi faþã de pãcat, sã trãim pentru neprihãnire; prin rãnile Lui aþi fost 
vindecaþi.“ 
 

Cine sunt cei spãlaþi, cum îi putem recunoaºte? 
Faptele Apostolilor 1: 4 ºi 8 
„Pe când Se afla cu ei (cu ucenicii Lui), Le-a poruncit sã nu se depãrteze 
de Ierusalim, ci sã aºtepte acolo fãgãduinþa Tatãlui . . . Voi veþi primi o 
putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, ºi-Mi veþi fi martori în 
Ierusalim, în toatã Iudeea, în Samaria ºi pânã la marginile pãmântului.“ 
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• Numai cine îºi predã viaþa în mâinile Domnului, primeºte puterea 

Duhului Sfânt 

• Numai cine are Duhul Sfânt, poate sã fie un martor adevãrat 

• Numai Duhul Sfânt poate sã conducã viaþa noastrã dupã voia Lui 
 

Isus Cristos . . . azi . . . 
 

Fiul lui Dumnezeu este prezent pentru salvarea noastrã 
 

• Noi trãim astãzi într-un timp de har 
Faptele Apostolilor 2: 36 - 39 
„Sã ºştiţi bine dar, cã Dumnezeu a fãcut Domn ºi Cristos pe acest Isus pe 
care L-aþi rãstignit voi.“ Dupã ce au auzit aceste cuvinte, ei au rãmas 
strãpunºi în inimã, ºi au zis lui Petru ºi celorlalþi apostoli: „Fraþilor, ce 
sã facem?“ „Pocãiþi-vã“ le-a zis Petru, „ºi fiecare din voi sã fie botezat 
în Numele lui Isus Cristos, spre iertarea pãcatelor voastre; apoi veþi 
primi darul Duhului Sfânt. Cãci fãgãduinþa aceasta este pentru voi, 
pentru copii voºtri ºi pentru toþi cei ce sunt departe acum, în oricât de 
mare numãr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.“ 
 

• ªi astãzi nu existã un alt drum spre Dumnezeu 
Faptele Apostolilor  4: 12 
„În nimeni altul nu este mântuire: cãci nu este sub cer nici un alt nume 
dat oamenilor, în care trebuie sã fim mântuiþi.“ 
 

• ªi astãzi conteazã: primul pas este decizia ta personalã! 
Ioan 1: 12 - 13 
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adicã celor ce cred în Numele Lui, le-a 
dat dreptul sã se facã copii ai lui Dumnezeu; nãscuþi nu din sânge, nici 
din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.“  
 

• ªi astãzi, oferta de har a mântuitorului nostru este actualã 
Romani 5: 8 - 11 
„Dar Dumnezeu Îºi aratã dragostea faþã de noi prin faptul cã, pe când 
eram noi încã pãcãtoºi, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult 
acum, când suntem socotiþi neprihãniþi, prin sângele Lui, vom fi 
mântuiþi prin El de mânia lui Dumnezeu. Cãci, atunci eram vrăjmaşºi, 
am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea  Fiului Sãu, cu mult mai 
mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiþi prin viaþa Lui. ªi 
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nu numai atât, dar ne ºi bucurãm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus 
Hristos, prin care am cãpãtat împăcarea.“ 

Isus Cristos . . . ºi în veci . . . 
 

Isus Cristos va veni pentru salvarea noastrã 
• Dar El nu vine ca mântuitor ºi Salvator 

• El vine ca Domn, în toatã puterea Sa divinã 

• ªi pentru ce vine? 
1 Tesaloniceni 4: 15 - 18 
„Iatã, în adevãr, ce vã spunem, prin cuvântul Domnului: noi, cei vii, cari 
vom rãmâne pânã la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor 
adormiþi. Cãci însuº Domnul, cu un strigãt, cu glasul unui arhanghel ºi 
cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, ºi întâi vor învia cei 
morþi în Cristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rãmas vom fi rãpiþi 
împreunã cu ei, în nori ca sã întâmpinãm pe Domnul în vãzduh; ºi astfel 
vom fi în totdeauna cu Domnul. mângâiaţi-vă dar unii pe alþii cu aceste 
cuvinte.“ 
 

• Isus Cristos vine ºi ia pe ai Sãi 

• Dar cine sunt aceia? 
Ioan 10: 27 - 30 Isus spune: 
„Oile Mele ascultã glasul meu; Eu le cunosc, ºi ele vin dupã Mine. Eu le 
dau viaþa vecinicã, în veac nu vor pieri, ºi nimeni nu le va smulge din 
mâna Mea. Tatãl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toþi; ºi 
nimeni nu le poate smulge din mâna tatãlui Meu. Eu ºi Tatãl una 
suntem.“ 
 

• „A Lui“ este numai acela, care ascultã chemarea Lui 

• Nu cine acceptã existenþa Lui 

• „A nu contrazice chemãrii, încã nu înseamnã, a asculta chemãrii!“ 

• Isus vrea sã fie Domn în viaþa mea, ºi nu musafir sau sezonier 

• ªi atunci, noi vom fi cu El împreunã: Unde? 
2 Petru 3: 13 
„Dar noi, dupã fãgãduinþa Lui, aºteptãm ceruri noi ºi un pãmânt nou, în 
care va locui neprihãnirea.“ 
 

Isus Cristos a venit, este prezent, ºi va veni sã ne salveze! 
Matei 9: 9 
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„Isus a mers mai departe ºi a vãzut un om, numit Matei, ºşezând la vamã. 
ªi i-a zis: „Vino dupã mine!“ Omul acela s-a sculat, ºi a mers dupã El.“ 
 

Isus te cheamã! Vii ºi tu? 
A m i n 


