
A Mielul lui Dumnezeu: 

❖ Pregătit. 

— 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. 

❖ Anunțat. 

— 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 EI 

trebuie să moară: Mateo 16:21-23; Marcu 9:30-32; 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. 

❖ Jertfit. 

— 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. 

B Semnificația Jertfei Sale: 

❖ A murit pentru mine. 

— 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). 

— 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).  

❖ Puterea crucii. 

— În ce constă puterea crucii? 

(1) Este revelația supremă a dreptății lui Dumnezeu împotriva păcatului (Rom 3:21-26) 

(2) Este revelația supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru păcătoși (Romani 5:8) 

(3) Este marea sursă de putere pentru a rupe lanțurile păcatului (Romani 6:22-23) 

(4) Este singura noastră speranță de viață veșnică (1 Ioan 5:11-12) 

(5) Este singurul antidot împotriva unei viitoare rebeliuni în Univers (Apoc. 7:13-17) 


