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Ne naştem într-o lume a păcatului, cufundaţi într-un conflict 
între bine şi rău. Nu putem face nimic în privinţa asta. Ne 
naştem într-un creuzet! 

Spre deosebire de noi, Isus a ales în mod voluntar să intre în 
creuzetul acestei lumi. El nu a făcut-o doar ca să ne dea un 
exemplu (Evrei 4:15). Pentru că El a îndurat un creuzet mai 
intens şi mult mai special decât al nostru, putem avea 
speranţă în creuzetele noastre. 



Alegând să devină om, Isus a avut opţiunea de a alege 
mediul în care se va naşte. 

Familia Sa nu 
merita un loc 
la han (Luca 

2:7) 

Părinţii Lui 
erau săraci 
(Luca 2:22-

24; 
Lev. 12:6-8) 

Fiind 
bebeluş, au 

dorit să Îl 
omoare 

(Mat. 2:13) 

A crescut 
într-o zonă 
rău famată 
(Ioan 1:46) 

Imaginaţi-vă ce a avut de 
suferit Isus în timpul copilăriei 
şi tinereţii sale, când a acţionat 
perfect conform voinţei lui 
Dumnezeu. Singura persoană 
fără păcat, dintre oamenii 
obişnuiţi cu păcatul (şi cu 
reputaţia de a fi păcătoşi). 

Pentru simplul fapt de a dori să trăim după voia lui 
Dumnezeu, de multe ori suntem obiectul ridicolului şi al 
dispreţului. 



„Era dispreţuit şi părăsit de oameni, un Om al durerilor şi obişnuit cu suferinţa. Era 
dispreţuit,ca şi un om de care îţi ascunzi faţa, iar noi nu L-am luat în seamă.” (Isaia 53:3) 

Isus, în timpul slujirii sale, „umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau 
apăsaţi de diavolul, căci Dumnezeu era cu El.” (Faptele Apostolilor 10:38). Cu toate acestea… 

L-au acuzat că a făcut 
pact cu diavolul 
(Mat. 12:24) 

Vecinii şi rudele l-au 
dispreţuit 
(Mat. 13:55-57; Ioan 7:5) 

Au vrut să îl omoare în 
diferite ocazii (Luca 4:29-
30; Ioan 8:59; Ioan 10:31) 

Isus plângea datorită respingerii 
acelora pe care a venit să îi 

salveze (Mat. 23:37; Ioan. 1:10-11). 



CREUZETUL DIN GHETSIMANI 
„El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte...” (Marcu 14:34) 

La vârsta de 12 ani, în timp ce privea jertfele aduse în Templu, Isus 
şi-a înţeles misiunea: era „Mielul lui Dumnezeu, care ridică 
păcatul lumii” (Ioan 1:29). 

Acum, în Ghetsimani, Isus se confrunta în sfârşit cu destinul său. 
Nu a fost doar moartea, ci a suferit moarte veşnică pentru a plăti 
pentru păcatul nostru. Risca să eşueze, să piardă totul, să fie 
despărţit veşnic de Tatăl. 

Dorea mijlocirea pe care 
prietenii lui nu i-au dat-o. Voia să 
fie eliberat de durere. În agonia 
lui, a transpirat sânge. În cele din 
urmă, un înger a venit să-l 
mângâie. Decizia a fost luată: va 
bea paharul durerii din dragoste 
pentru noi (Luca 22:39-45). 



„Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar 
Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.” (Isaia 53:6) 

Isus a fost condamnat la cea mai ruşinoasă moarte 
concepută de romani: răstignirea. Cu toate 
acestea, evenimentele din jurul crucii ne arată că 
ea a fost mai mult decât moartea unui nevinovat 
din cauza unei erori judiciare. 

Locul era înconjurat de întuneric (Luca 23:44) 

Vălul Sfintei Sfintelor a fost sfâşiat (Marcu 15:38) 

A avut loc un cutremur (Mat. 27:51) 

Mormintele s-au deschis (Mat. 27:52) 

„Mânia lui Dumnezeu” faţă de păcat a fost 
deturnată de la noi către Hristos. El a luat asupra 
lui păcatele noastre. Isus a suferit „moartea a 
doua” în locul nostru, ca să putem trăi pentru El 
(Apoc. 20:6). 



„dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă 
bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui.” (1 Petru 4:13) 

Cum ne ajută să înţelegem cum şi de ce Isus şi-a înfruntat 
creuzetele? 

În primul rând, ştim că El ne înţelege, pentru că „în toate 
privinţele a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat” (Evrei 4:15). Mai 
mult, suferinţa lui a fost mai mare decât a noastră, datorită 
purităţii sale morale. 

În al doilea rând, ne dă speranţă, „speranţa 
vieţii veşnice” (Tit 1:2). Creuzetul nostru 
temporal se micşorează când îl privim din 
perspectiva eternităţii. 

Oricare ar fi suferinţele noastre aici, trebuie să-i 
mulţumim lui Isus, întregii Sale vieţi, 
sacrificiului său perfect. Mulţumită Lui, până şi 
creuzetul morţii va trece. 



„Despărţindu-ne de lume şi de obiceiurile 
ei, ne vom confrunta cu nemulţumirea 
celor lumeşti. Lumea îl ura pe Cel care era 
personificarea virtuţii, pentru că El era mai 
bun decât ei. […] Dacă măreţia cerului a 
venit pe acest pământ şi a îndurat o viaţă 
de umilinţă şi o moarte ruşinoasă, de ce ar 
trebui să ne dăm înapoi să vedem că 
ascultarea implică o cruce? Dacă El a fost 
persecutat, ne putem aştepta la un 
tratament mai bun? […] El îi va mângâia şi 
îi va susţine pe toţi cei care vin la El pentru 
ajutor” 

E. G. W. (Înalţă-ţi privirea, 7 noiembrie) 


