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Isus între creștini și evrei 
Textul de bază: 1 Ioan 2:1-12 

 

Întroducerea 
 

• Putem afirma faptul că Isus este între creștini și evrei, în ambele sensuri ale 
cuvântului. 

• Ne referim la creștinismul global, cel din toată lumea 
• De toate religiile, care se numesc creștin 
• Isus stă ca un obstacol între creștini și iudei. Ca o piatră de poticnire 
• Ca unul care combină cele două religii împreună 
 

Isus este podul nostru la iudaism 
 

• Evreul David Flusser, un cercetător celebru a vieții lui Isus, a publicat o mică 
broșură cu titlul:  "Creștinismul - o religie evreiască?"  

• Bază credinței creștine este de origină evreiască, mai exact Vechiul Testament  
• Dar cine a făcut această legătură intimă, prin care moștenirea evreiască a venit 

la noi: nimeni altul decât Isus Hristos.  
• Isus este ca o ușă prin care putem intra ca non-evreii, în lumea evreiască.  
• La fel ca și creștinii, și iudeii cred și în Dumnezeu. Acest Dumnezeu nu este o 

abstracție, nu e o idee filosofică sau o foaie goală, nescrisă.  
• El este Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul, care a ales acest popor și Sa făcut 

cunoscut în istoria acestei națiuni.  
• Deci, noi credem în același Dumnezeu în care cred evreii, chiar dacă o facem 

spre deosebire de evrei, că ne rugăm la Trinitatea Dumnezeiască, la :Tatăl, Fiu 
și Duhul Sfânt.  

• Și evrei dar și creștini sunt convinși că acest Dumnezeu este un profund 
personal, un Dumnezeu pasionat, un Dumnezeu atât de iubitor.  

• Un Dumnezeu care se implică în istoria omenirii: din dragoste pentru ea 
• Vechiul Testament este Scriptura poporului evreu. Mărturiile lui Israel, care 

sunt colectate în aceste scrieri, sunt și baza credinței noastre. 
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• Desigur, este adevărat că evreii și creștinii citesc scripturile lui Israel din 
perspective diferite: evreii de "pe baza literaturii rabinice," și creștini "Prin 
cele făptuite de Isus pentru noi", descrise în Noul Testament 

 

Întrebarea evreilor: există un Mesia? 
 

• Motivul principal care separă creștini de evrei este că evreiiinu pot să creadă 
că Isus este Mesia mult așteptat. 

• Conform credinței iudaice, Isus a fost o persoană unic unsă cu Duhul lui 
Dumnezeu - o figură cu adevărat charismatică - dar este și rămâne o persoană 
obișnuită. 

• Ei nu consideră și nici nu acceptă pe Isus Cristos ca Fiu a lui Dumnezeu 
• Dimpotrivă. Farisei s-au opus vorbelor lui Isus 

Matei 3:7-8 
Dar Ioan a observat că veneau mulţi farisei şi mulţi saduchei să fie şi ei 
botezaţi. Atunci el li s-a adresat astfel: „Pui de vipere, cine v-a spus că aşa 
puteţi să evitaţi pedeapsa pe care urmează să v-o administreze Dumnezeu? 
Trebuie mai întâi să demonstraţi prin faptele voastre că v-aţi pocăit. 

 

Consecințele coexistenței între creștin și evreu 
 

• După explicațiile Apostolului Pavel, poporul Israel rămâne pentru totdeauna 
poporul ales de Dumnezeu și dacă nu crede în Isus 

Romani 11:29 
Pentru că El nu regretă oferta făcută (lor) şi nu se răzgândeşte cu privire la 
ce a oferit ca dar. 

• Această încredere în promisiunea divină a lui Pavel nu este o perspectivă 
generală teologică, ci un rezultat concret al credinței sale în Cristos. 

• Prin moartea Sa pe cruce și prin Învierea Sa, Isus a cimentat salvarea tuturor 
oamenilor - și a poporului ales, dacă crede în El 

Romani 15:8-9 
Cristos a devenit un slujitor al celor circumcişi; şi astfel, cu El s-a 
întâmplat ce fusese promis patriarhilor (poporului evreu), pentru ca 
celelalte naţiuni să-L glorifice pe Dumnezeu pentru mila pe care le-a 
acordat-o. Acest lucru este în concordanţă cu Scriptura care spune: „De 
aceea, voi vorbi despre Tine printre celelalte naţiuni şi voi cânta cântece de 
laudă Numelui Tău!” 

• Motivul  care separă creștinii și evreii din punct de vedere vedere evreiesc, e 
persoana Domnului Isus. Dintr-o perspectivă creștină, ei se conectează totuși, 
pentru că în El, dragostea supremă a lui Dumnezeu față de Israel și față de 
întreaga lume, a fost dezvăluită. 
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Un popor ales de Dumnezeu cu o lege unică 
 
Deuteronomul 4:7-8 
Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe 
dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, 
ori de câte ori Îl chemăm? Şi care este neamul acela aşa de mare încât să 
aibă legi şi porunci aşa de drepte, cum este toată Legea aceasta pe care v-o 
pun astăzi înainte? 

• Legea aceasta îndeamnă poporul evreu la o părtăşie în pace 
Leviticul 18:1-5 
Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: 
„Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu faceţi ce se face în ţara 
Egiptului unde aţi locuit şi să nu faceţi ce se face în ţara Canaanului unde 
vă duc Eu: să nu vă luaţi după obiceiurile lor. Să împliniţi poruncile Mele 
şi să ţineţi legile Mele: să le urmaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să 
păziţi legile şi poruncile Mele: omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu 
sunt Domnul! 

• Poporul Evreu primește o poziție aleasă între popoare 
Deuteronomul 7:6-8 
„Vorbeşte întregii adunări a copiilor lui Israel şi spune-le: „Fiţi sfinţi, căci 
Eu sunt sfânt, Eu, Domnul Dumnezeul vostru. Căci tu eşti un popor sfânt 
pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii 
un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului. Nu doar 
pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de 
voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele. Ci, 
pentru că Domnul vă iubeşte, pentru că a vrut să ţină jurământul pe care l-
a făcut părinţilor voştri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui 
puternică şi v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui faraon, împăratul 
Egiptului. 

• Legea descoperă păcatele omului care face să devină  tot mai păcătos 
Romani 3:19-20 și 5:20 
Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca 
orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui 
Dumnezeu. Ba încă şi Legea a venit pentru ca să se înmulţească greşeala; 
dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult; 

• Legea formează un gard de despărțire între poporul Evreu și naţiunile 
înconjurătoare 

Efeseni 2.14 
Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la 
mijloc care-i despărţea, şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, 
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Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi 
un singur om nou, făcând astfel pace; 
 

Evanghelia propovăduită este Evanghelia lui Cristos 
 

• Legea te îndrumă spre Isus, Mântuitorul 
Galateni 3:23-25 
Înainte de venirea credinţei, noi eram sub paza Legii, închişi pentru 
credinţa care trebuia să fie descoperită. Astfel, Legea ne-a fost un 
îndrumător spre Cristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă. După 
ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. 

• Prin Har ați fost salvați 
Romani 6:14 
Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub 
Lege, ci sub har. 

• Noi am murit în ce privește legea, dar am înviat din morți prin Isus Cristos 
Romani 7:4 
Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Cristos, şi voi aţi murit în ce priveşte 
Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi; şi aceasta, ca 
să aducem rod pentru Dumnezeu. 

• Trăim o viață într-un Duh nou 
Romani 7:6 
Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta 
care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu 
după vechea slovă. 

• Numai prin Cristos primim libertatea 
Romani 10:4 
Căci Cristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată 
căpăta neprihănirea. 

• Lumea încearcă să ne ducă în ispită, dar Harul Lui este mai tare și mai mare 
Galateni 5:17-18 
Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii 
pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce 
voiţi. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. 

• Răsplata cuvenită este gata pregătită de Domnul și Mântuitorul nostru 
Efeseni 3.17-19  
Aşa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, 
având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu 
toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să 
cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să 
ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.                       Amin 


