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Împăcat cu trecutul (1) 

Tu eşti împăcat cu Dumnezeu 
Textul de bază: 2 Corinteni 5:14-21 şi 6:1 

 

Întroducerea 
 
• Alpinistul Aron Ralston a rămas înţepenit într-un perete stâncos. Mâna lui 

dreaptă a fost sfărămată. Toate încercările de salvare erau zadarnice. Trei zile a 
răbdat, până la momentul deciderii: sau pierde mâna dreaptă dacă-o taie, sau 
pierde viaţa. El s-a decis pentru viaţa. Cu o singură mână s-a lăsat jos şi a mers 
8 km până-ce l-au găsit nişte oameni şi l-au salvat. El a pierdut o mână, dar şi-
a salvat viaţa. 

• Eu nu ştiu dacă eu aşi fi făcut tot aşa. Dar pentru el era singura posibilitate de 
supravieţuire 

• Şi în viaţa noastră poate că există astfel de situaţii, situaţii care ne ţin legaţi şi 
care ne înpiedecă în mişcările noastre 

• Poate că au fost situaţii provocate de alţi în viaţa noastră, sau poate că au fost 
făptuite de noi, dar nu le putem uita 

 
Despre astfel de situaţii din trecutul nostru vrem să vorbim 
 
• Indiferent cu ce trecut din viaţa ta te zbaţi, numai Isus poate să-ţi dea iertarea 
şi împăcarea ta cu Dumnezeu 

• Cuvântul „împăcare” vine dela cuvântul „pacea” . Pacea cu Dumnezeu! 
Isaia 59:2 
Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; 
păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să v-asculte! 

• Să ne reamintim de alpinistul. El un a uitat că mâna lui a fost înţepenită.  
• Pentru a putea fi salvat trebuia să să se desparte de ea. Definitiv. Ireparabil. 

Romani 6:23 
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Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viaţa vecinică în Isus Cristos, Domnul nostru. 

• Păcatul nu numai că ne desparte de Dumnezeu, ci ne şi distruge toată viaţă 
• Dar dorinţa lui Dumnezeu este împăcarea omului piedut cu El 

2 Corinteni 5:19 
Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în 
socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei 
împăcări. 

• În următoarele puncte ne dăm seama de radicalitatea Împăcării lui Dumnezeu 
cu lumea pierdută prin Isus Cristos 

 

Vina trecutului meu faţă de Dumnezeu este iertat 
 

• Apostolul mai sublinează cât de multilaterală poate să fie vina noastră 
Galateni 5:19-21 
Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, 
curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, 
certurile, zavistiile, mâniile, neânţelegerile, desbinările, certurile de 
partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare 
cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de 
lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 

• Iertarea acestor păcate nu este numai odată cu ocazia pocăinţei noastre, ci 
zilnic, o vină de care poate că nici nu ne dăm seama 

1 Ioan 1.9 
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte 
păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. 

• Pentru evrei, această iertare depăşea cea a Vechiului Testament prin Moise 
Faptele Apostolilor 13:38-39 
Să ştiţi dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor; şi oricine 
crede, este iertat prin El de toate lucrurile de cari n-aţi putut fi iertaţi prin 
Legea lui Moise. 

• Este important ca să ne dăm seama că numai o despărţire definitivă cu trecutul 
salvează viaţa noastră 

 

Eu sunt deslegat de vinovăţia familiei mele 
 

• Una din piedecile noastre în credinţă sunt lucruri învăţate în tinereţe 
• Mărturiile şi exemplele celori adulţi ne-au fost, sau mai sunt exemple vii 
• Fără să ne dăm seama căutăm să le preluăm în viaţa noastră de toate zilele 
• Exemplele acestea pot fi de o origină spirituală religioasă sau socială greşită 
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• Greşelile, cultul şi tradiţia strămoşilori ne urmăresc până în viaţa de azi 
• De exemplu războaele mondeale, ura şi cearta între familii sau rudenie 

Exodul 20:5 
Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, 
Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea 
părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă 
urăsc. 

• Dar apostolul Pavel ne arată un drum de salvare, anume Isus Cristos 
Romani 5:12 
De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin 
păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, 
din pricină că toţi au păcătuit... 

• Prin credinţa noastră în Domnul nostru Isus Cristos, suntem deslegaţi de aceste 
legături pământeşti şi reprezentăm deodată un nou neam, un neam a lui 
Dumnezeu 

Romani 5:18 
Astfel dar, după cum printr-o singură greşală, a venit o osândă, care a lovit 
pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru 
toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa. 

• Dacă ai impresia sau simţul, că legăturile întunericului invizibil din trecutul 
vieţii tale te mai urmăresc, atunci crede, pentru-că Isus Le-a învins 

Coloseni 1:13 
El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia 
Fiului dragostei Lui, 

• Tradiţia familiei tale din punct de vedere religios cât şi social nu are voie să te 
împedece în credinţa ta în Domnul Isus Cristos 

• El este singurul, care conduce viaţa ta. 
 

Eu sunt deslegat de vinovăţia poporului meu 
 

• A fi membru de o anumită naţionalitate încă nu te face vinovat pentru faptele 
săvărşite de ea în trecut 

• De multe ori se cere ispăşirea noastră pentru anumite fapte ale poporului tău 
din trecutul istoric 

• Astfel de gânduri ne pot împiedeca în relaţia noastră cu Isus, dar şi în relaţia 
noastră între fraţi 

• Dacă există o vină sau un păcat colectiv a unui popor din trecutul istoric atunci 
nu pentru noi 

• Pentru-că nu mai suntem al lumii, ci ai Domnului nostru Isus Cristos 
Ioan 15:19 
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Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentrucă nu sunteţi din 
lume, şi pentrucă Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte 
lumea. 
Filipeni 3:20 
Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe 
Domnul Isus Cristos. 

• Noi mai trăim în această lume, dar nu mai suntem “din” această lume 
• Asta nu înseamnă că Îi este indiferent, ceeace facem pe acest pământ 
• Este bine pentru toţi din jurul nostru, dacă preluăm răspundere şi dacă ne 

lăsăm încadraţi în rezolvarea problemelor noastre locale 
 

Împăcarea noastră este pe deplină 
 

• Isus Cristos a luat pe El toată vina a trecutului nostru 
• Este important să ştim lucrul acesta – noi suntem salvaţi 
• O singuranţă care reglează trecutul 
• Dar prezentul nu are voie să fie neglijat 

1 Ioan 1:7 
Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuş este în lumină, avem 
părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de 
orice păcat. 

• Există o singură posibilitate ca să trăim un prezent fără vină 
• “Siguranţa puterii de vindecare a Sângelui Domnului nostru Isus Cristos” 

1 Petru 2:24 
El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind 
morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost 
vindecaţi. 

• Şi dacă se întreabă astăzi cineva, cum de poate primi această iertare  
• Acum 2000 de ani, Ioan Botezătorul a formulat-o astfel: 

Faptele Apostolilor 2:38 
,,Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui 
Isus Cristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului 
Duh. 

• Pentru alpinistul Aron Ralston a fost dureroasă decizia, dar trebuia s-o tragă 
• Poate că şi pentru noi o astfel de decizie e dureroasă 
• Poate mai suntem legaţi de anumite plăceri de care nu ne putem despărţi 
• Dar fără o decizie personală, Isus Cristos nu devine un Salvator personal 

Romani 5:11 
Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus 
Cristos, prin care am căpătat Împăcarea.        Amin 


