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“Și, după cum a 
înălțat Moise

șarpele în pustie, 
tot așa trebuie să
fie înălțat și Fiul
omului, pentru ca 
oricine crede în El 
să nu piară, ci să

aibă viața
veșnică.”

Ioan 3:14,15



Isus Hristos a venit să răscumpere omenirea; să dezvăluie
adevăratul caracter iubitor al lui Dumnezeu; pentru a-l 
învinge pe Satana; pentru a dovedi că Adam ar fi putut
trăi fără să păcătuiască; ... de ce altceva a venit Isus?

Jertfa lui Isus ca „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul
lumii” (Ioan 1:29) depășește cu mult moartea Sa pe cruce 
și își are antecedentele mult mai în urmă decât cei câțiva
ani de slujire.





“El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la 
sfârșitul vremurilor pentru voi” (1 Petru 1:20)

Biblia îl prezintă pe Isus ca fiind jertfit, sau înjunghiat, „de la întemeierea
lumii” (Apoc. 13:8). Aceasta nu înseamnă că Isus a murit când a fost creată
lumea, ci mai degrabă că, după cum spune Petru, el a fost „destinat” să se 
ofere ca jertfă înainte ca omul să păcătuiască (1 Petru 1:20).

Așa cum mielul de Paște a fost luat din turmă
și pus deoparte pe 10 pentru a fi jertfit pe 14, 
Isus a fost pregătit de la început pentru
momentul în care trebuia să fie jertfit.

Datorită acestei pregătiri anticipate, 
Dumnezeu a putut să prezinte elementele
mântuirii prin sistemul jertfelor, oferind
astfel speranță și mântuire chiar înainte ca 
jertfa lui Isus de pe cruce să fie desăvârșită.



Isus și-a anunțat prima dată moartea pe cruce în timpul unei
conversații private cu Nicodim (Ioan 3:14-15).

Mai târziu, în timpul ultimului său an de slujire, le-a spus de 
trei ori ucenicilor săi că trebuie să moară:

În Cezareea lui Filip, unde Petru a vrut ca Isus să evite 
acest rezultat (Mat. 16:21-23)

Trecând pe ascuns prin Galileea, unde ucenicii se 
temeau să-l întrebe (Marcu 9:30-32)

Sosind la Ierusalim, unde „vorbirea aceasta era ascunsă 
pentru ei” (Luca 18:31-34)

Anunțul lui Isus s-a ciocnit frontal cu conceptul lor despre
un Mesia triumfător și i-a împiedicat să înțeleagă ceea ce li
se anunță: că trebuia să moară pentru a salva omenirea.



“Când a luat Isus oțetul, a zis: „S-a isprăvit!” 
Apoi și-a plecat capul și Și-a dat duhul.” (Ioan

19:30)

Drumul spre cruce a fost presărat cu umilință și agonie, iar Isus le-a 
îndurat de bunăvoie (Filipeni 2:8).

După ce i-a inspirat pe oameni să-l 
răstignească pe Mântuitorul, Satana i-a 
instigat să-l ispitească să coboare de pe cruce
pentru a Se salva(Mt. 27:42).

Ar fi putut Isus să coboare de pe cruce și să
Se salveze? Da. Dar el știa că salvarea Sa ar fi 
însemnat căderea omenirii. A hotărât să
moară pentru a-i salva chiar și pe cei care îi
cereau (fără să știe) să nu-i salveze.

Cu cuvintele „s-a sfârșit”, Isus a anunțat
biruința asupra răului și a păcatului.



“Când Hristos a strigat: „S-a sfârşit”, lumile necăzute au fost
asigurate. Pentru ei s-a dat bătălia și victoria a câștigat. De 
acum înainte, Satana nu mai avea loc în afecțiunile
Universului. Argumentul pe care l-a înaintat (că lepădarea
de sine era imposibilă pentru Dumnezeu și, prin urmare, 
nedrept că a cerut-o inteligențelor sale create) a primit un 
răspuns pentru totdeauna. Pretențiile lui Satana au fost
lăsate deoparte pentru totdeauna. Loialitatea eternă a 
Universului Ceresc a fost garantată […]

Privește la Calvar. Hristos a murit pentru tine și ce dovadă
mai mare a iubirii lui Dumnezeu am putea găsi decât cea 
care ne-a fost dată în viața, moartea și mijlocirea lui Isus??”

E. G. W. (The Review and Herald, 12/3/1901 și 5/5/1891)





Niciunul dintre milioanele de animale sacrificate pentru păcate de la Adam și Eva până în
14 Nisan, 27 d.Hr. nu putea îndepărta păcatul (Evrei 10:1-4).

Numai Creatorul însuși se putea oferi ca înlocuitor pentru păcătos ca să plătească
pedeapsa pentru păcatul său: moartea veșnică (Romani 6:23).

Moartea Lui a fost unică și irepetabilă. Suficientă pentru a ierta
orice păcat, atât pe cele care au fost săvârșite înainte de ea, cât
și pe cele care au fost săvârșite după (Evr. 9:24-28).

Moartea Lui a fost suficientă pentru a-mi ierta păcatul (FA 10:43).



PUTEREA CRUCII
“Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie

pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru
noi, care suntem pe calea mântuirii, este 
puterea lui Dumnezeu. ” (1 Corinteni 1:18)

În ce constă puterea crucii?

Este revelația supremă a dreptății lui 
Dumnezeu împotriva păcatului (Rom 3:21-26)
Este revelația supremă a iubirii lui Dumnezeu
pentru păcătoși (Romani 5:8)
Este marea sursă de putere pentru a rupe
lanțurile păcatului (Romani 6:22-23)
Este singura noastră speranță de viață veșnică
(1 Ioan 5:11-12)
Este singurul antidot împotriva unei viitoare
rebeliuni în Univers (Apoc. 7:13-17)



“Perfecțiunea îngerească a eșuat în rai. Perfecțiunea umană a 
eșuat în Eden […] Planul de mântuire, care arată dreptatea și
dragostea lui Dumnezeu, oferă o protecție veșnică împotriva
dezertării în lumile care nu au căzut, precum și printre cei care 
vor fi răscumpărați prin sângele Mielului. . Singura noastră
speranță este încrederea perfectă în sângele Aceluia care poate
salva la maximum pe toți cei care vin la Dumnezeu, prin el. 
Moartea lui Hristos pe crucea Calvarului este singura noastră
speranță în această lume și va fi tema noastră în lumea viitoare.”

E. G. W. (Nuestra elevada vocación,n.tr. Înalta noastră vocație, 8 februarie)


