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Despre seria de studii 
 „Hristos ca viaţă” 

 
 
         Acest manual de studiu face parte din seria „Hristos ca viaţă”, 
destinată să prezinte adevărul cu privire la faptul că Hristos este viaţa 
credinciosului. În prezent există disponibile şapte volume diferite (în limba 
engleză, n. trad.), la care sperăm că vor fi adăugate şi altele în viitor. Fiecare 
manual este o compilaţie a mai multor cărţi mai mici. 
 
         Primul volum din seria „Hristos ca viaţă” este o combinaţie de cinci 
broşuri care prezintă adevărul într-un mod mai general. Fiecare dintre 
volumele următoare este destinat însă unor teme mai specifice. Temele 
fiecărui volum sunt descrise mai jos: 
 
         Manualele seriei „Hristos ca viaţă”: 
                   Volumul unu:        Proclamarea adevăratului mesaj  
                   Volumul doi:         Revelaţia lui Hristos 
                   Volumul trei:        Trăind în Hristos 
                   Volumul patru:     Crucea lui Hristos 
                   Volumul cinci:      Hristos în voi 
                   Volumul şase:       Natura lui Hristos 
                   Volumul şapte:     Mireasa lui Hristos 
 
          Fiecare volum conţine întrebări de studiu pentru fiecare capitol, 
răspunsuri la întrebări şi recomandarea altor cărţi pentru aprofundarea 
suplimentară a temei studiate. 
 
         Deşi s-a încercat ca fiecare manual să fie cât mai cuprinzător cu 
putinţă, subiectele nu au fost tratate exhaustiv. De aceea sugerăm ca 
fiecare cititor să parcurgă şi cărţile din lista de recomandări.   
    
         Deşi fiecare manual este plin de adevăr, niciunul dintre ele nu a fost 
gândit să fie izolat de celelalte. Când sunt citite împreună, toate aceste cărţi 
prezintă imaginea de ansamblu a adevărului pe care autorul a dorit să-l 
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transmită. Datorită faptului că toate cărţile din serie sunt legate între ele, 
adevărul prezentat în unele se poate regăsi şi în altele, de asemenea. 
 
         Aceste manuale pot fi utilizate ca şi materiale pentru programele 
şcolare, în biserici, în clasele de şcoală duminicală, în grupuri de casă, ca 
studiu personal sau în diverse alte moduri. Ele sunt prezentate într-un 
format de „studiu”, cu întrebări, astfel încât cititorul să caute şi să verifice 
în Biblie versetele corespunzătoare subiectului. Timpul petrecut în 
identificarea versetelor privind subiectul respectiv are o valoare 
inestimabilă. 
 
         Autorul este conştient de faptul că sunt multe subiecte de bază în 
Scriptură care nu au fost menţionate în aceste manuale. De asemenea, s-a 
plecat de la premisa că majoritatea cititorilor au o anumită temelie a 
crezurilor creştine.  
 
         Totuşi, se consideră că mare parte a religiei timpurilor noastre a lăsat 
la o parte adevărurile prezentate în aceste cărţi şi se preocupă de teme 
secundare. Îmbrăţişarea adevărurilor prezentate în aceste serii de studii 
„Hristos ca viaţă”, nu cere nimănui lăsarea la o parte a rugăciunii, a lucrării 
cu săracii sau a oricăror altor lucrări. Dar când lui Hristos I Se dă locul 
meritat, acele lucrări care au fost făcute cândva doar din zel religios, pot fi 
acum înfăptuite într-un spirit al vieţii. 
 
         Cel care îşi însuşeşte învăţăturile despre Hristos ca viaţă, nu devine 
superior în niciun fel. Dacă Hristos este privit corect, nu va exista nicio 
înălţare a omului sau a lucrării. Hristos singur va fi cel glorificat. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introducere în studiul  
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„Crucea lui Hristos” 
 

         În cei peste patruzeci de ani de lucrare, crucea a fost unul dintre 
subiectele pe care autorul Randy T. Nusbaum s-a concentrat cel mai mult, 
atât în predicare, cât şi în scris. Totuşi, acest volum a fost finalizat ultimul în 
seria manualelor de studiu „Hristos ca viaţă”. Acest lucru s-a datorat în 
parte faptului că volumul mare de materiale scrise de-a lungul anilor a 
necesitat sortare şi organizare. Un alt motiv a fost acela că, autorii care au 
scris despre „viaţa mai profundă”, au abordat pe larg subiectul crucii. 
Scriitori ca L. E. Maxwell, Watchman Nee, Jessie Penn-Lewis şi T. Austin-
Sparks au scris lucruri minunate despre cruce, pe care autorul prezentei 
serii de studii le apreciază foarte mult. Acesta este motivul pentru care 
manualul de faţă este o încercare de a ţese împreună atât învăţăturile 
acestor mari autori, cât şi ale lui R. T. Nusbaum, pentru a oferi o imagine cât 
mai cuprinzătoare a crucii. Mai jos vor fi prezentate pe scurt câteva cărţi ale 
acestor autori. Însă, pentru a fi înţelese mai bine toate aceste aspecte 
referitoare la cruce, recomandăm, dacă este posibil, citirea lor în întregime. 
         Pentru început vă prezentăm primul volum din seria „Hristos ca viaţă”, 
de R. T. Nusbaum, „Proclamarea adevăratului mesaj”. Pe măsură ce 
parcurgeţi materialul din volumul 4, vă încurajăm să citiţi şi capitolul pe 
tema crucii din volumul 1. Acolo, autorul arată cum crucea este realitatea 
fundamentală a lui Dumnezeu şi nevoia ca ea să devină cel mai important 
subiect al vieţii noastre. De asemenea, primul volum vorbeşte despre 
tendinţa omului de a evita crucea pentru a se concentra pe alte teme, 
punându-se astfel într-o poziţie contrară crucii. 
         Cartea lui L. E. Maxwell Born Crucified (Născut răstignit, n. trad.) este 
una dintre cele mai bune cărţi pe această temă.  E important să ştim că 
pentru numeroase aspecte din viaţa noastră creştină crucea este răspunsul. 
În diferitele capitole ale cărţii, autorul arată cum crucea este mijlocul prin 
care biruim natura păcătoasă. Alte capitole tratează subiectul răstignirii faţă 
de lume. Şi studiul de faţă abordează acest subiect pe larg, însă este 
recomandabil să citiţi şi cartea lui L. E. Maxwell. Acest autor arată cum 
crucea trebuie aplicată vieţii sinelui, consacrării noastre, cărnii, vorbeşte 
despre crucea zilnică, despre mijloacele lui Dumnezeu pentru rodire şi 
despre cruce în privinţa biruinţei lui Satan.   
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         Aproape toate cărţile scrise de autoarea Jessie Penn-Lewis vorbesc 
despre cruce. În cartea All Things New (Toate lucrurile noi, n. trad.), ea 
abordează o parte a temelor din cartea lui Maxwell. Ambii autori au stilul 
lor personal deosebit de prezentare a adevărului şi citirea ambelor cărţi 
este de un real folos. În cartea All Things New, autoarea prezintă şi alte 
aspecte ale crucii, neabordate de Maxwell. De exemplu, ea vorbeşte despre 
cruce „înainte de întemeierea lumii”, despre cruce ca şi răspuns la 
blestemul legii, despre cruce în raport cu boala şi despre mesagerul crucii. 
Toate cărţile acestei autoare sunt excelente şi merită a fi citite. Vă mai 
recomandăm încă alte două titluri care dezbat tema crucii, fie aducând 
elemente noi, fie dezvoltând lucruri scrise anterior: The Centrality of the 
Cross (Centralitatea crucii, n. trad.) şi The Cross – The Touchstone of Faith 
(Crucea – Piatra de încercare a credinţei, n. trad.) 
         O altă carte bine scrisă este The Cross and Sanctification (Crucea şi 
sfinţirea, n. trad.) de T.A. Hegre. El începe cu moartea lui Hristos pentru noi, 
iar apoi trece la explicarea lucrării zilnice a crucii în viaţa credinciosului. 
         Autorul T. Austin-Sparks are multe cărţi care dezbat tema crucii. Vă 
recomandăm The Centrality and Supremacy of the Lord Jesus Christ 
(Centralitatea şi supremaţia Domnului Isus Hristos, n. trad.) şi The Centrality 
and Universality of the Cross of Christ (Centralitatea şi universalitatea crucii 
lui Hristos, n. trad.). Ultima a fost retipărită sub titlul The Reality of the 
Cross of Christ (Realitatea crucii lui Hristos, n. trad.). 
         Niciun studiu serios al crucii nu poate fi făcut fără citirea clasicei lucrări 
a lui Watchman Nee „Viaţa creştină normală”. În opinia noastră, această 
carte ar trebui citită de orice creştin. 
         Nu mai este nevoie să spunem că sunt mulţi alţi scriitori care au tratat 
tema răstignirii lui Hristos. La finalul acestui studiu vă prezentăm o listă de 
cărţi care v-ar putea interesa. Scopul nostru este acela de a vă ajuta să vă 
formaţi o perspectivă mai largă privind diferitele aspecte ale crucii care nu 
sunt prezentate în multe din bisericile de azi. Sperăm ca aceste cărţi să fie o 
binecuvântare pentru dumneavoastră, îmbogăţindu-vă viaţa spirituală, pe 
măsură ce Îl cunoaşteţi mai mult pe Domnul Isus ca viaţă. 
         Acest manual de studiu este o compilaţie a mai multor articole, broşuri 
sau cărţi scrise anterior de autor. Datorită acestui fapt, anumite lucruri s-ar 
putea să se repete. Vă rugăm să scuzaţi redundanţa şi să vă concentraţi pe 
ideea centrală a fiecărui capitol. Realitatea crucii are multe faţete şi este 
nouă întotdeauna. Chiar şi un material care se repetă poate fi o unealtă în 
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revelarea unui adevăr sau punct de vedere de o valoare inestimabilă pentru 
cititor. 
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Răstignirea credinciosului 
 

Introducere 
 
 
         Două dintre cele mai importante versete din Noul Testament care 
vorbesc despre răstignirea credinciosului cu Hristos se găsesc în cartea 
Galateni. Primul pe care aş dori să-l menţionez este probabil CEL mai 
popular pentru aceia care au îmbrăţişat mesajul crucii. Este vorba de 
versetul 20 din Galateni 2: „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi 
trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o 
trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit 
şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” 
          
         Deşi este un verset scurt, are o greutate foarte mare. În câteva cuvinte 
succinte, apostolul Pavel evidenţiază unul dintre cele mai mari adevăruri ale 
lui Dumnezeu, acela că Hristos este menit să fie viaţa credinciosului. Cât de 
profund, dar totuşi cât de simplu în profunzimea lui! Deşi poate că nu este 
niciun creştin care să nu afirme că Hristos este viaţa lui, prea puţini acceptă 
cu adevărat metoda prin care acest lucru este realizat: „Am fost răstignit...”  
 
         Cel de-al doilea verset, aflat tot în epistola către Galateni, care 
exprimă cu îndrăzneală răstignirea credinciosului împreună cu Hristos, este 
în 6:14:  „În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva 
decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este 
răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!” 
 
         Din nou, avem un verset scurt exprimat într-o manieră foarte simplă, 
dar care totuşi este deosebit de profund. Aici nu este vorba doar de 
răstignirea credinciosului împreună cu Hristos; atenţia ne este atrasă înspre 
cruce ca şi motiv de laudă al cuiva. Majoritatea creştinilor tind să se laude şi 
să-şi îndrepte închinarea înspre crucea mântuirii lor. Acest lucru este de 
înţeles în lumina marii răscumpărări care ne-a fost realizată prin moartea 
lui Hristos. Noi am fost iertaţi de păcatele noastre, răscumpăraţi din 
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blestemul legii, salvaţi de la iad şi făcuţi „făpturi noi” în Hristos. Cum să nu 
ne lăudăm cu acestea? Totuşi, la o examinare mai atentă a acestui verset 
din Galateni, descoperim că apostolul Pavel se laudă cu crucea propriei lui 
răstigniri. Acest lucru este diferit de abordarea pe care au majoritatea 
creştinilor şi merită o examinare mai atentă. 
 
         Împreună, aceste două versete şi explicaţia lor alcătuiesc această 
secţiune a cărţii intitulată Răstignirea credinciosului. La rândul ei ea este 
structurată în două părţi, câte una pentru fiecare verset în parte. Partea 
întâi tratează Galateni 2:20 şi partea a doua Galateni 6:14. Parcurgându-le 
pe amândouă, cred că cititorul va dobândi o înţelegere mai amplă a ceea ce 
înseamnă a fi răstignit împreună cu Hristos. 
 
         Am speranţa că fiecare cititor va acorda atenţia necesară acestor 
pagini, căutând şi comparând textele indicate cu ceea ce este scris. Cartea 
de faţă nu poate face ceea ce doar Cuvântul lui Dumnezeu poate face. Dar 
ştim că „ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată.” 
(2 Corinteni 3:16) Fie ca Dumnezeu să vă pregătească inima înainte de 
citirea acestei cărţi. 
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Partea întâi 
______ 

 

Viaţa pe care o trăiesc acum 
O explicaţie la Galateni 2:20 

 
 

         „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc 
eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o 
trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine 

însuşi pentru mine.” 
                                                                                                       Galateni 2:20 

    
 

Introducere 
 
 
         Isus a venit pentru a ne da viaţa, dar ce înseamnă de fapt acest lucru? 
El a spus: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 
10:10) Înţelegerea a ceea ce a spus Isus va însemna foarte mult. A venit El 
pentru a ne face vieţile noastre mai bune şi a le întări sau pentru a ne da 
viaţa şi natura Lui? Aceasta este întrebarea la care vom răspunde în studiul 
nostru. 
         Nu este nicio îndoială asupra faptului că atunci când te întâlneşti cu 
Isus viaţa ta se schimbă în mod dramatic. Această schimbare a fost aşa de 
drastică încât Saul din Tars şi-a schimbat numele în Pavel după convertire. 
În Galateni 2:20 Pavel ne spune că acum trăieşte o viaţă diferită decât cea 
pe care o trăia înainte. Înţeleg că mulţi creştini afirmă acelaşi lucru, însă 
Pavel se referă la ceva foarte diferit. În diferitele explicaţii omeneşti ale 
acestui verset, observăm o îndepărtare de crucea lui Hristos şi o tendinţă 
de a se pune accentul pe propriile noastre vieţi. Şi deoarece această 
interpretare este contrară faţă de ceea ce afirmă Pavel, am sfârşit prin a 
avea două descrieri diferite ale felului de a ne trăi viaţa creştină.   
         Chiar şi aşa, nu este adevărat că majoritatea creştinilor cred că Hristos 
trăieşte în ei? Noi vorbim despre faptul că Isus locuieşte în noi, în timp ce 
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ne înşelăm, fără să ne dăm seama, cu privire la ceea ce înseamnă acest 
lucru. Noi nu vorbim despre aceeaşi realitate despre care vorbeşte Pavel 
aici. Şi datorită definiţiei noastre greşite a ceea ce înseamnă să trăieşti o 
viaţă diferită, am golit explicaţia lui Pavel de puterea ei de a ne schimba.  
 

O explicaţie a vieţii creştine 
 
         Înainte de a discuta acel aspect, să observăm ce cred în general 
oamenii cu privire la implicaţiile vieţii creştine. Mulţi oameni înţeleg că 
viaţa creştină înseamnă doar a primi ajutorul lui Dumnezeu în VIEŢILE 
NOASTRE sau încearcă să-L copieze pe Isus şi să fie CA şi El. În versetul citat 
mai sus găsim răspunsuri cu privire la felul cum să ne trăim viaţa creştină, 
secretul trăirii într-o manieră plăcută lui Dumnezeu. Care este definiţia 
vieţii creştine dată de Pavel în Galateni 2:20? 
         Gândiţi-vă la următorul aspect: nu există viaţă creştină în afara vieţii 
lui Hristos. Trăirea vieţii Lui în cei care sunt doar nişte vase de lut este 
menirea vieţii creştine. Dacă acest lucru este adevărat, atunci doar Isus este 
capabil să trăiască viaţa creştină. Definiţia vieţii creştine nu poate fi nimic 
mai mult decât supunerea faţă de viaţa şi natura lui Hristos care locuieşte în 
interiorul nostru. De ce să dorim să fim CA ŞI Isus când putem avea de fapt 
VIAŢA LUI cu toată puterea şi resursele ei în noi? Problema noastră vine din 
faptul că încercăm în continuu să ne supunem VIAŢA NOASTRĂ poruncilor 
lui Dumnezeu, în loc să ne supunem VIEŢII LUI DUMNEZEU. Poate dorim cu 
sinceritate să trăim o viaţă creştină, dar în afara vieţii Lui noi nu avem 
puterea şi resursele necesare să realizăm acest lucru. Unul dintre motivele 
acestui eşec este acela că noi nu suntem Hristos, ci suntem meniţi să fim 
vase ale Sale. Un alt motiv este acela că nu ne-am bazat pe resursele vieţii 
Lui. 
         Prea mulţi nu-L văd pe Isus ca pe Fiul Preaiubit în care Tatăl Îşi găseşte 
toată plăcerea (conform cu Matei 3:17). Ei caută să-I facă plăcere lui 
Dumnezeu în afara planului pe care El L-a oferit, prin aceea că Fiul Său  
Preaiubit locuieşte în lăuntrul lor. În acest fel noi ne aşternem calea spre 
dezamăgire, fiindcă încercările noastre de a fi sfinţi şi dedicaţi, oricât ar fi de 
bune, nu se pot compara cu potenţialul vieţii lui Hristos din interiorul 
nostru. 
         Noi ne-am pus pe noi înşine şi căile noastre de a trăi o viaţă creştină în 
locul lui Hristos. De aceea sunt astăzi atât de multe rededicări în biserici. 
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Viaţa creştină, aşa cum e înţeleasă de mulţi, înseamnă punerea vieţilor lor 
în lucrare pentru Dumnezeu prin consacrare creştină. Aceasta înseamnă 
însă că VIAŢA MEA trebuie să fie redirecţionată, pentru a-I fi dată lui 
Dumnezeu într-o manieră care să-I facă plăcere, însă nu aceasta este 
metoda lui Dumnezeu. Nu e vorba de a-I preda controlul vieţilor noastre lui 
Hristos sau de a ne preda pur şi simplu Lui. Prin aceste metode vieţile 
noastre vor rămâne intacte, perminţându-ne nouă să trăim, în loc să-L 
lăsăm doar pe Hristos să fie Singurul care trăieşte prin noi. El este menit să 
fie viaţa din noi. 
 

Fără a ne lupta – Noi n-o putem face 
 
         Când ne confruntăm cu slăbiciunea şi eşecul din vieţile noastre, mulţi 
dintre noi nu ne gândim la posibilitatea trăirii vieţii lui Hristos în noi. Din 
moment ce dorim sincer să-I fim plăcuţi lui Dumnezeu, de obicei, noi ne 
vom dubla eforturile noastre. Răspunsul nu se află în a ne lupta să facem 
ceva mai bine; ci înseamnă a înţelege că în loc să încercăm din greu, prin 
propria noastră putere, putem să-I dăm Lui libertatea să facă ceea ce noi nu 
putem, încrezându-ne doar în El. Nu contează că lucrul pe care nu-l putem 
face este fie salvarea noastră de la iad, fie controlarea temperamentului 
nostru, fie felul în care ne relaţionăm la alţii, fie creşterea copiilor noştri, fie 
biruirea unui obicei păcătos. Cel mai mare obstacol pentru noi în obţinerea 
victoriei în aceste domenii este acela că noi credem cu sinceritate că 
PUTEM s-o realizăm. 
         Lucrul trist este că, din moment ce nu-L înţelegem pe Hristos ca şi 
viaţă a noastră, noi nu vedem toate încercările noastre de a-I fi plăcuţi lui 
Dumnezeu în adevărata lor lumină – ca pe o încredere în propriile noastre 
eforturi. De multe ori, pastorii care încearcă să-şi motiveze enoriaşii să-L 
slujească pe Domnul, vor prezenta astfel de acţiuni ca fiind normale pentru 
viaţa creştină, în loc să le prezinte aşa cum sunt de fapt – eforturi 
personale. 
         Aceasta era situaţia fariseilor când Isus a apărut în scenă. Din cauză că 
ei avuseseră succes în realizările lor trecute, ei nu au văzut nici nevoia vieţii 
lui Hristos şi nici nu au recunoscut viaţa lui Hristos când L-au întâlnit. Însă 
sărmanii, ologii şi cei aflaţi în nevoie văzuseră că propriile lor eforturi nu 
ajută la nimic, aşa că au fost deschişi la viaţa lui Isus. Pentru noi s-ar putea 
ca ideea locuirii lui Isus în noi să fie doar o doctrină sănătoasă, dar pentru 
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apostolul Pavel, cel care a scris Galateni 2:20, aceasta a fost realitatea vieţii 
lui. El a înlocuit ruinele vieţii sinelui său cu frumuseţea propriei vieţi divine a 
lui Hristos.           
 

Noi nu ne putem salva singuri – Noi nu ne putem 
ţine singuri 

 
         „Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi 
Duhul ori prin auzirea credinţei? Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi 
început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin firea pământească?”  
                                                                                                           Galateni 3:2-3 
 
         Cred că am înţeles că noi nu ne putem salva singuri. Când e vorba 
despre acest lucru, noi ne încredem deplin în Isus pentru mântuirea noastră 
fără să fie nevoie să adăugăm nimic la ea. Noi nu vom depune niciun efort 
în a-I cere Domnului să ne dea capacitatea să ne mântuim singuri. Cei care 
nu se mai încred în ei şi se întorc la Dumnezeu, au o odihnă deplină. 
Problema intervine după momentul întoarcerii lor la Dumnezeu. Deşi ne 
încredem în Dumnezeu pentru mântuirea noastră, mulţi îşi schimbă ulterior 
felul de gândire şi-L caută pe Dumnezeu doar pentru a-i ajuta în domenii în 
care nu se pot descurca singuri. 
         Cum îşi trăiesc cei mai mulţi creştini credinţa? Ei încep prin har, dar 
recad repede la trăirea prin fapte. Ei Îl văd pe Hristos ca ajutându-i să 
trăiască, în loc să-L vadă pe Hristos ca fiind viaţa lor. Ei nu au murit 
împreună cu Hristos şi, cu cât se străduiesc mai mult să trăiască, cu atât mai 
frustraţi devin. 
         Ar trebui să învăţăm să trăim viaţa creştină în acelaşi fel în care am 
intrat în ea: recunoscându-ne incapacitatea noastră de a putea face orice 
lucru prin noi înşine şi punându-ne încrederea în El de a-l face prin noi şi 
pentru noi. Mai întâi e vorba de mântuire. Apoi, şi pentru tot restul vieţii, e 
vorba de trăirea zilnică a mântuirii noastre şi de ducerea ei la bun sfârşit. 
Este o foarte mare diferenţă între a-I cere lui Hristos să mă ajute să o 
realizez şi a mă încrede în El să o facă prin mine. Diferenţa este o chestiune 
de succes sau eşec, de victorie sau înfrângere.     
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Am fost răstignit – Crucea 
 
         Isus nu a venit doar pentru a ne spune cum să trăim sau să ne arate 
cum să o facem. El a venit pentru a fi Viaţa noastră. Noi trăim în unire cu El 
şi El trăieşte în unire cu noi. Învăţătorul este una cu învăţăcelul; Stăpânul 
este una cu ucenicul. Unde şi când devin cei doi una? La cruce. Asta spune 
în mod clar Galateni 2:20. Fără cruce, o astfel de viaţă este dincolo de noi, 
complet inaccesibilă nouă. Dar, slavă lui Dumnezeu, secretul cu privire la 
trăirea ei este explicat. Conform cu cele spuse de Pavel, viaţa creştină 
înseamnă că Hristos trăieşte în omul credincios.  
         Pentru o mare parte a creştinismului, nu Hristos este cel care trăieşte 
cu adevărat în noi, ci noi suntem cei care trăim! Adică ori noi trăim PENTRU 
Isus, ori El ne direcţionează vieţile NOASTRE. Dar Isus ne spune că nu putem 
face nimic fără El (conform cu Ioan 15:5)! Şi tocmai am demonstrat în 
paginile anterioare că acest lucru este adevărat. Ar mai fi ceva de adăugat 
la cele spuse până acum. Cum facem trecerea de la a trăi pentru Hristos la 
a-L lăsa pe El să trăiască prin noi? Versetul nostru din Galateni ne oferă un 
alt aspect pe lângă cel al trăirii lui Hristos în noi şi este vorba despre cruce. 
Cum ne trăim viaţa creştină? Ea începe prin luarea crucii. Doar atunci Îl 
putem urma cu adevărat pe Isus, pentru că atunci când noi încetăm să 
lucrăm, El începe să lucreze. Singura cale prin care aceste adevăruri pot fi 
realizate din punct de vedere scriptural este prin răstignire. 
 

Îndepărtând rădăcina, nu doar fructul 
 
         Marele scop al crucii a fost acela de a ne îndepărta pe noi, de a ne 
aduce în starea „nu eu”, pentru ca Hristos să poată locui în noi. Aceasta 
este nevoia noastră mult mai mare decât ca Isus să vină şi să ne ajute în 
problemele noastre. Dacă noi credem că nevoia mai mare este 
îmbunătăţirea sinelui nostru, atunci noi ne decidem să ne rezolvăm 
problemele prezente, în loc să ne lăsăm daţi la o parte. Nu avem nevoie de 
reabilitare – avem nevoie de cruce. Problema nu este nerăbdarea, 
nemulţumirea, lenea sau mândria. Acestea sunt doar simptome ale 
problemei, însă abordarea generală este aceea de a trata simptomele şi de 
a lăsa cauza lor neatinsă. Cu alte cuvinte, noi tăiem unele dintre fructele 
rele din pom, în timp ce lăsăm pomul intact. Problema nu este CE FAC, ci CE 
SUNT! S-ar putea să pot să-mi schimb comportamentul, dar nu pot schimba 
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cine sunt. Progresul real se înregistrează când recunosc că eu sunt 
problema şi-L rog pe Dumnezeu să ia toporul şi să taie rădăcina! 
         Acesta a fost mesajul lui Ioan Botezătorul. „Iată că securea a şi fost 
înfiptă la rădăcina pomilor: deci orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat 
şi aruncat în foc.” (Matei 3:10) Rădăcina sinelui este lucrul care mă face să 
accept imboldurile de a păcătui. Dacă acest fapt este adevărat, atunci 
îndepărtarea fructului rău este degeaba. Căci de îndată ce scap de unul, 
apar mai multe în locul lui. Iar când vreau să scap şi de acelea, răsar mult 
mai multe apoi. Pune toporul la rădăcină şi problema roadelor este 
rezolvată. Dă păcătosul la moarte şi problema păcatelor lui este rezolvată şi 
ea. Ce bine ar fi să vedem că duşmanul cel mai mare nu este „acolo” 
undeva, ci chiar aici, în noi. După cum spunea cineva: „Am văzut duşmanul 
şi duşmanul suntem noi.” De aceea, crucea nu încearcă să ne reformeze, ci 
să ne transforme prin moarte şi înviere. Dumnezeu vrea să ne vindece prin 
îndepărtarea noastră cu totul din ecuaţie. Viaţa noastră veche este tăiată şi 
o nouă Sămânţă începe să prindă rădăcină şi să producă roade spirituale. Şi 
astfel El nu a rezolvat doar problemele care aveau de a face cu „vechiul 
sine” – păcatul şi căderile – dar a rezolvat şi problemele legate de un „eu 
mai bun” – mândria şi neprihănirea proprie. El a răstignit tot ce era „eu” şi a 
adus un înlocuitor! Răspunsul oferit de Dumnezeu nu constă în reformarea 
sau renovarea vieţilor noastre. 
 

Cine a fost răstignit? 
 
         Cine sau ce a mai fost răstignit odată cu Isus? Putem spune cu uşurinţă 
că acolo au mai fost doi tâlhari. Putem spune că păcatul nostru a fost 
crucificat. Însă cel care a fost răstignit împreună Isus pe cruce am fost Eu. 
Dacă înţelegem corect Galateni 2:20, acolo nu se vorbeşte de un „eu vechi”, 
lucru care ar da impresia că după înviere ar exista un „nou eu”. Aşa că nu 
doar vechiul eu, cu toate limitările şi problemele, a fost dat morţii. Nu! Ci 
eu, în întregimea mea, am fost răstignit şi înlocuit cu Isus. Scriptura spune: 
„Am fost răstignit împreună cu Hristos.” Acesta este primul lucru pe care 
trebuie să-l înţelegem. El este cheia înţelegerii a cine suntem acum cu 
adevărat şi cum ar trebui să abordăm viaţa pe care o trăim acum în trup. 
Este cheia eliberării noastre din zbuciumul de a încerca să ne trăim viaţa 
creştină cu ajutorul lui Hristos, în loc de a o trăi prin viaţa Lui.     
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Eu sunt răstignit, nu ceea ce mă leagă 
 
         Mulţi oameni se uită înapoi la viaţa lor şi încearcă să remedieze 
lucrurile care au fost declarate moarte la cruce. Nu înţeleg că ei înşişi au 
fost declaraţi morţi. Hristos nu a murit doar pentru a distruge legăturile 
robiei din viaţa ta, ci pentru a-ţi da o viaţă care nu mai e supusă acelei robii. 
La cruce nu numai că ne-am debarasat de gunoiul din vieţile noastre, ci şi 
de viaţa noastră murdară. Pavel a considerat gunoi chiar lucrurile care erau 
un câştig pentru el şi a afirmat despre sine: „Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu 
locuieşte în mine, adică în firea mea pământească.” (Romani 7:18) Prin 
puterea răstignirii Lui, Pavel a spus că nu mai este rob păcatului, fiindcă el 
nu mai trăieşte. Datorită răstignirii, noi putem trăi o viaţă nouă a cărei sursă 
este una nouă: Hristos trăieşte în mine. De aceea a putut Pavel să scrie în 
Filipeni 1:21: „Căci pentru mine a trăi este Hristos, şi a muri este un câştig.” 
Azi noi vrem să sucim acest verset şi să spunem: „Căci pentru mine a trăi 
este câştig, iar a muri este Hristos”, subînţelegând prin aceasta că 
Dumnezeu există pentru a ne face existenţa noastră o bucurie. 
 

Schimbând conţinutul, nu îmbunătăţindu-l 
 
         Felul în care mulţi înţeleg efectele lucrării crucii este acela că „vechiul 
sine” a fost în cele din urmă îndepărtat şi un nou „eu” mai bun a apărut. 
Dintr-un oarecare motiv, noi nu înţelegem că „vechiul sine” nu este ceva 
distinct de noi; eşti tu şi eu. Dar Dumnezeu, în înţelepciunea Lui, a avut un 
plan mai bun decât acela de a ne îmbunătăţi structura noastră umană: El a 
pus chiar viaţa lui Isus în noi. 
         De când am devenit „o făptură nouă”, a avut loc o minunată 
schimbare, însă această schimbare nu este în termenii îmbunătăţirii mele. 
Lucrul de care este nevoie nu este un sine nou în locul celui vechi, ci noi 
avem nevoie de „sinele lui Hristos”. Înţeleg că primirea vieţii Sale ca şi 
mijloc de a trăi este „nouă” pentru unii dintre noi, dar nu este vorba de un 
nou „eu”. Felul în care Dumnezeu a ales să trateze cu noi nu este prin 
îmbunătăţirea noastră, ci prin îndepărtarea noastră. Dumnezeu a terminat 
cu vechea viaţă pentru a ne da una nouă, dar nu un nou „eu”. Nu există un 
„eu nou”, ci este vorba de Hristos. Aceasta înseamnă să fii răstignit 
împreună cu Hristos. Datorită vieţii lui Hristos în noi, noi nu mai datorăm 
nimic propriei noastre vieţi. Am fost eliberaţi, nu de un lucru, ci de noi 



 22 

înşine. Noi suntem morţi faţă de felul nostru vechi de vieţuire, deoarece noi 
am murit. Crucea nu ne-a adus în starea de a nu mai fi ceea ce eram; crucea 
a pus capăt în întregime existenţei şi domniei noastre.  
 

Impactul crucii 
 
         Observaţi că apostolul spune că el a fost răstignit împreună cu Hristos. 
Însă timpul la care este folosit acest verb în limba greacă este timpul 
perfect, care se referă la o acţiune trecută care continuă să aibă rezultate în 
prezent. Cu alte cuvinte, Pavel spune că nu a putut trece de impactul crucii 
în viaţa lui. Ea încă îi afecta şi îi străpungea viaţa în momentul în care scria 
aceste cuvinte pentru noi. 
         Pentru mulţi, impactul pe care crucea îl are asupra lor este doar cel cu 
privire la actul mântuirii. Dar Isus spune despre cruce că ea trebuie să aibă 
un impact zilnic asupra vieţilor noastre. Crucea trebuie să ne străpungă şi să 
ne afecteze şi azi vieţile. Sunt prea puţini cei care pot spune împreună cu 
Pavel: „Am fost răstignit împreună cu Hristos.” Chiar dacă ajungem să 
îmbrăţişăm această afirmaţie privind propria noastră crucificare, noi o 
îmbrăţişăm într-o manieră teoretică, aşa încât nu are niciun impact real 
asupra noastră. 
         Puteţi fi siguri că oamenii care au murit răstigniţi pe crucile romane   
le-au simţit ca fiind foarte reale. Mulţi dintre cei care au trăit în primul secol 
au văzut crucea drept un mijloc brutal de a pune capăt definitiv vieţilor 
celor răstigniţi pe ea. Pentru cei care atârnau pe o cruce, aceasta marca 
sfârşitul visurilor lor, al dorinţelor, al planurilor, al prestigiului şi 
nesiguranţelor lor. Şi Pavel a privit crucea în acelaşi mod, ca şi când s-ar fi 
confruntat el înşuşi cu acest final teribil. Observaţi că nu era vorba doar de 
o „moarte spirituală, supranaturală”, ci de sfârşitul vieţii lui şi de implicaţiile 
asupra tuturor aspectelor practice. 
         În Galateni, Pavel aduce în discuţie „răstignirea firii pământeşti”. Astfel 
că atunci când el a vorbit despre felul cum înţelege el că ne-a afectat crucea 
vieţile noastre, el s-a referit la tot ce am sperat şi visat în termenii unor 
planuri de viitor. Ea a afectat întreaga fiinţă a individului, inclusiv eşecurile, 
trecutul şi poziţia. Sunt unii care acceptă realitatea răstignirii cu Hristos, dar 
nu renunţă deloc la astfel de lucruri. Şi din nou, Pavel a privit chiar şi 
lucrurile care ţin de religie şi propriile lui realizări ca şi gunoaie, comparativ 
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cu a-L avea pe Hristos ca şi viaţă a sa. Vestea bună este aceea că Hristos 
este trăit de către creştini şi că răstignirea are efecte asupra noastră acum. 
 

Nu doar a fi gata să mori, ci a muri 
 

         Prea mulţi vor să I se predea lui Dumnezeu ca să-şi vadă problemele 
rezolvate. Acesta este un mod greşit de înţelegere a crucii. Crucea nu ne 
rezolvă problemele; ea îl dă la o parte pe cel care are problemele. Dacă e 
să-mi iau crucea, eu nu arăt prin aceasta doar dorinţa mea de a muri, ci 
chiar moartea mea. Crucea nu este ceva teoretic, este ceva foarte real. A fi 
gata să mori e un lucru bun, dar murind şi apoi trăind pentru Hristos este 
cel mai bun lucru. A-ţi lua crucea astăzi înseamnă a accepta sentinţa morţii 
astăzi. Unii credincioşi consideră că sunt bine deoarece sunt dispuşi să 
moară pentru credinţa lor. Ordinea corectă nu este a-L urma pe Hristos şi 
apoi a muri, ci a muri şi apoi a-L urma (conform cu Luca 9:23). Unii vor 
spune: „Sunt gata să mor acum după ce am început să-L urmez pe Hristos.” 
În realitate însă, tu Îl poţi urma doar pentru că ai murit deja. Isus ştie că 
nicio fiinţă umană nu se califică să-L urmeze până nu moare mai întâi. El 
ştie, de asemenea, că un om nu poate trăi până când nu a murit şi a fost 
înviat la o nouă viaţă. De aceea El ne îndeamnă să murim chiar acum. 
 

Isus S-a golit pe Sine 
 

„Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci 
Hristos trăieşte în mine.” 

                                                                                                              Galateni 2:20 
 

         Domnul nostru ştie ce înseamnă să te goleşti de tine. Chiar Isus Însuşi 
S-a golit atunci când a venit în lume luând chip de om (Filipeni 2:5-8). Isus 
nu a venit pe pământ doar pentru a-Şi stabili împărăţia. Mai întâi a venit şi a 
murit. Dacă Isus ar fi pus bazele împărăţiei lui Dumnezeu aşa cum doreau 
evreii, ar fi fost un împărat singuratic, fiindcă nimeni nu ar fi semănat cu El. 
Dar deoarece Isus a acceptat să moară, viaţa Lui este disponibilă tuturor 
care vor să vină la El. 
         Acest verset din Galateni merge mult mai departe descriind în termeni 
simpli cum Pavel a fost frânt. Calea crucii nu înseamnă doar a fi frânt, ci dat 
la moarte şi golit de sine. „Nu mai trăiesc eu...”, spune Pavel. El s-a lăsat să 
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fie golit de „eu”, astfel încât Hristos să poată trăi şi domni în el. Nu era o 
golire doar de lucrurile rele, ci de el însuşi în întregime. Umplerea care a 
urmat nu a fost doar cu binecuvântări şi daruri, ci cu Hristos ca viaţă. 
         Galateni 2:20 ne dă adevăratul motiv de a ne gândi la moarte. Nu are 
nimic de-a face cu compensarea slăbiciunilor, păcatului, lipsurilor sau 
pierderilor din partea noastră. Are de-a face doar cu plinătatea. Versetul ne 
spune că am fost răstigniţi (sau goliţi) pentru ca Hristos că poată trăi în noi. 
Tot astfel, aşa cum a existat un scop în moartea Lui, există un scop în 
moartea noastră şi este unul mult mai măreţ decât acela de a scăpa de 
problemele sau păcatele noastre. Noi trebuie să îmbrăţişăm mai întâi 
moartea pentru ca Hristos să trăiască în noi. Noi trebuie să acceptăm 
sentinţa morţii pentru a avea viaţa Lui în locul vieţii noastre. Scopul este 
acela că nu eu voi mai trăi în continuare, ci Hristos în mine. 
         Acest drum duce către o şi mai mare plinătate. Însă trebuie să spunem 
foarte exact ce înţelegem prin a fi goliţi; este vorba de o golire printr-o 
moarte care are loc în noi. Orice altceva decât moartea îi va permite sinelui 
să se amestece cu lucrurile lui Dumnezeu atunci când doreşte, chiar dacă  
pare că temporar a fost golit. Când înţelegem că această cruce ne-a adus 
moartea şi că Isus prin învierea Lui este menit să ne fie viaţa noastră, atunci 
putem spune: „Nu eu, ci Hristos.” Noi ne predăm vieţile noastre pentru a 
avea viaţa Lui. 
 

Mulţi nu vor să piardă, ci să câştige 
 

         Mulţi creştini doresc să continue să-şi trăiască propriile vieţi, dar cu 
binecuvântarea şi ajutorul lui Dumnezeu. Predicatorii le prezintă toate 
promisiunile Bibliei, însă credincioşii aud foarte puţin despre jertfă şi 
dăruire de sine. Dorinţelor sinelui li se spune să privească la Dumnezeu 
pentru răspunsuri, în loc să să uite la cruce pentru răstignire. Creştinismul 
din zilele noastre a îmbrăţişat promisiunile şi binecuvântările, dar nu L-a 
îmbrăţişat pe Hristos cel răstignit. A devenit o religie a satisfacerii sinelui. 
Suntem departe de a descoperi valoarea naturii lui Hristos din lăuntru 
revărsându-se în afară pentru a-I face plăcere Tatălui, deoarece suntem 
prea ocupaţi să ne satisfacem pe noi înşine. 
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Viaţa lui Isus Îi face plăcere Tatălui 
 

„Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: «Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să 
se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.»” 

Matei 16:24 
 
         Când înţelegem în cele din urmă că suntem chemaţi să ne luăm crucea 
înainte de a începe să-L urmăm, vedem înţelepciunea lui Dumnezeu care ne 
demonstrează din capul locului că noi nu putem şi nu vom putea vreodată 
să trăim într-un mod care să-I facă plăcere lui Dumnezeu. 
         Isus Hristos este singurul capabil să-I placă Tatălui. Noi nu putem. Noi 
suntem potriviţi doar pentru a muri; de aceea, noi nu doar că acceptăm 
moartea Lui pe cruce, care are de-a face cu trecutul şi viitorul nostru, dar ne 
şi luăm propria cruce zilnic şi murim, pentru ca El să trăiască în noi în 
prezent. Atunci şi noi, de asemenea, Îi vom fi plăcuţi Tatălui în orice lucru, 
nemaiavând propria noastră viaţă, pentru că doar viaţa Lui este învierea. 
         Este vital pentru fiecare persoană să înţeleagă că „nu eu” este lucrul 
cel mai important. Atâta timp cât credem că avem valoare în noi înşine, 
vom căuta să ne păstrăm sinele, fapt care ne va duce la evitarea crucii. 
 

Viaţa vine din moarte 
 
         Principiul fundamental al creştinismului nou-testamental este acela că 
viaţa vine din moarte. Acesta este adevărul din Galateni 2:20. Despre 
aceasta vorbesc moartea, îngroparea şi învierea. Înţelegem că doar fiind 
daţi morţii putem veni la viaţă. Pentru a fi vii cu adevărat, trebuie să 
înţelegem că suntem morţi cu adevărat. Da, Dumnezeu doreşte ca lumea să 
aibă viaţă, însă viaţa trebuie să fie precedată de moarte. Isus a spus că 
trebuie să ne pierdem vieţile pentru a le găsi. De asemenea ne-a spus că 
dacă vom căuta să le păstrăm, nu le vom câştiga. Pentru a arăta că acest 
principiu li se aplică tuturor creştinilor, Isus l-a ilustrat în Ioan 12:24. 
Sămânţa de grâu conţine viaţă şi înăuntrul ei se află potenţialul de rodire 
abundentă. Dar pentru ca acea viaţă să fie multiplicată, grăuntele trebuie 
„să moară”. Învelişul trebuie zdrobit de către sol până când putrezeşte, 
astfel încât miezul să germineze şi să se reproducă. Trebuie să-şi piardă 
vechea formă pentru a da loc vieţii să se manifeste într-o nouă formă.    
Într-un anumit sens putem afirma că învelişul este ca un vas de lut. 
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         Ioan 12:23 ne arată că aceasta este metoda prin care Isus va fi 
„glorificat”. Deşi noi poate că nu înţelegem cum faptul de a fi daţi morţii 
înseamnă glorificare, vedem că această metodă de multiplicare este 
glorioasă. Hristos este viaţa Dumnezeului întrupat şi El a venit ca să ne pună 
la dispoziţie această viaţă. Dar cum este pusă la dispoziţia oamenilor 
această viaţă? Ea începe cu a fi răstignit împreună cu Hristos. Doar prin 
faptul că Isus S-a dat morţii, viaţa Lui a putut fi pusă la dispoziţia lumii. Dacă 
El nu ar fi fost dispus să moară, ar fi rămas singur. 
 

Cine a înviat? 
 
         „Am fost răstignit (am murit) împreună cu Hristos şi trăiesc (înviere)... 
dar nu mai trăiesc eu (nu eu am înviat), ci Hristos trăieşte în mine (Hristos 
este învierea mea).” Acest verset declară o moarte – a ta – dar declară şi o 
înviere – a lui Hristos. Isus a spus: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în 
Mine (învierea), chiar dacă ar fi murit (neînviaţi), va trăi (nu eu, ci Hristos, 
învierea, trăieşte în mine)." (Ioan 11:25) El trăieşte în mine, deoarece El 
este învierea. Cine a înviat? Isus. 
         Dacă viaţa vine din moarte şi viaţa Lui este cea care în mod clar vine 
din moarte şi trăieşte în noi, atunci viaţa Lui în noi ESTE învierea. În 
consecinţă, noi nu trebuie doar să credem într-o doctrină a învierii, ci în El 
CARE ESTE ÎNVIEREA ŞI VIAŢA. Făcând aşa, noi primim învierea fiindcă Îl 
primim pe El care este împlinirea învierii şi a vieţii. 
         Învierea pe care o experimentăm este legată de unirea cu El. El a fost 
înviat şi noi eram în El. Efeseni 2:5-6 descrie acest adevăr, însă nu la timpul 
viitor, ci la timpul trecut. Nu au fost învieri individuale, ci una singură şi noi 
toţi avem parte de ea. 
         Biserica primară a predicat învierea prin Isus Hristos (conform cu Fapte 
4:2). Ei nu au spus că au fost înviaţi de către Hristos, aşa încât fiecare dintre 
noi să experimentăm propria noastră înviere. Mai degrabă, ei au spus că 
prin El, cel care a fost înviat, noi suntem găsiţi în El – nu ca înviaţi, ci fiind 
una cu Învierea Însăşi.          
         Măreaţa realitate a versetului 20 din Galateni 2 este aceea că declară 
cine a înviat. Există o înviere pe care o putem experimenta CHIAR ACUM. 
Privind întotdeauna înspre viitor, prea mulţi creştini nu şi-au mai dat seama 
de ceea ce este adevărat acum şi ceea ce a fost deja făcut în Hristos. Noi 
aşteptăm un eveniment şi pierdem din vedere Învierea şi Viaţa. Pavel trăia 
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în înviere la momentul scrierii acestor cuvinte: „Hristos trăieşte în mine.” 
Întregul mesaj al învierii este acela că Hristos trebuie să trăiască în locul 
nostru. Aceasta este o expansiune glorioasă a adevărului învierii, dincolo de 
părăsirea mormântului de către Isus. 
 

Hristos trăind în mine sau doctrina despre acest 
lucru 

 
         Uneori în Noul Testament, adevărurile cu privire la cruce sunt 
exprimate ca şi când s-ar fi întâmplat.  Într-un anumit sens aşa şi este, 
deoarece atunci când Hristos a murit, lucrarea Lui a fost completă. El a 
spus: „S-a isprăvit!” (Ioan 19:30) Totuşi, această afirmaţie a stârnit uneori 
confuzie în minţile credincioşilor. Mulţi nu înţeleg că această răstignire 
trebuie să fie reală şi în ei. În mod greşit, unii gândesc că dacă doar „cred” 
că ei sunt complet schimbaţi, ei şi sunt. Însă dacă nu ajungem să intrăm în 
trăirea acestor lucruri, ele nu ne vor folosi la nimic. Un exemplu este acela 
că Isus Hristos a murit pentru păcatele întregii lumi, însă doar cei care prin 
credinţă intră în El, au un beneficiu din aceasta. La fel, faptul că noi am 
murit împreună cu Hristos şi că am fost înviaţi împreună cu El, nu ne va 
ajuta la nimic dacă nu intrăm prin credinţă în realitatea acestor lucruri. 
Spiritual vorbind, nu este suficient doar să ne afirmăm verbal poziţia în 
Hristos. „Poziţia” aceea trebuie să devină experienţa noastră. Dacă noi nu 
intrăm în această ţară bună pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să o luăm în 
stăpânire, deşi ea este a noastră în teorie, nu o vom obţine. Noi trebuie ca, 
prin credinţă în lucrarea terminată a lui Isus Hristos, să ne dăm zilnic morţii 
Sale, astfel încât El să ne poată învia la o viaţă nouă. Aceasta este o lucrare 
făcută în trecut şi terminată şi care are rezultate în prezent. 
         Cineva poate crede că îmbrăţişarea doctrinei răstignirii împreună cu 
Isus implică doar însuşirea morţii Sale ca şi plată, El suportând mânia lui 
Dumnezeu şi primind iertarea păcatelor în numele nostru, dar ea a adus şi 
eliberarea de noi înşine ca şi sursă. „Nu mai trăiesc eu”, spune Pavel. A 
crede acest lucru depăşeşte cu mult felul în care cei mai mulţi oameni 
prezintă crucea lui Hristos.  
         Pavel a fost total absorbit de Hristos. Însă de ce a fost acest lucru 
adevărat? A fost adevărat nu pentru că el a îmbrăţişat puternic doctrina 
respectivă. El şi-a văzut propria îndepărtare şi pe Hristos umplându-i 
existenţa ca şi viaţă a lui. El şi-a pierdut viaţa de dragul lui Hristos şi şi-a 
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găsit viaţa sa în Hristos. „Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va 
pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga.” (Matei 
16:25)  
         Pavel a spus: „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu 
mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Şi aceasta a vrut să spună în 
Filipeni 1:21 când a scris: „Căci pentru mine a trăi este Hristos, şi a muri este 
un câştig." El se putea vedea mort şi totuşi viu! Însă deşi era viu, el ştia că 
aceasta nu era viaţa lui. Era viaţa lui Isus Hristos trăită în el. Isus Hristos era 
sensul vieţii pentru Pavel. Fiul lui Dumnezeu Îşi trăia viaţa prin el. Deşi o 
persoană poate îmbrăţişa o astfel de doctrină, ea nu va fi la fel de motivată 
ca şi autorul Epistolei către galateni până ce nu trăieşte realitatea ei. 
 

Hristos trebuie să se formeze în noi 
 

„Acum, aşa vorbeşte Domnul care te-a făcut, Iacove,  
şi Cel ce te-a întocmit, Israele!” 

Isaia 43:1 
 
         Hristos trebuie să se formeze în tine (conform cu Galateni 4:19). În 
Isaia vedem că Iacov a fost ceea ce Dumnezeu l-a creat ca să fie, însă Israel 
a fost aşa cum Dumnezeu „l-a format” (în limba engleză, n. trad.). Similar, 
ceea ce suntem ca şi fiinţe create este un lucru diferit de ceea ce trebuie să 
devenim; trebuie să aibă loc o formare. Nu contează cum am fost creaţi, cu 
toate slăbiciunile noastre morale şi trăsăturile noastre temperamentale, ci 
ceea ce formează Dumnezeu în noi în decursul vieţii este cel mai important 
lucru. Şi ceea ce formează El este Hristos în tine. 
         Contextul în care apare versetul de mai sus este profeţia lui Isaia cu 
privire la captivitatea babiloniană. Iacov a trebuit să fie schimbat în ceva 
total diferit decât ceea ce a fost, iar Dumnezeu a folosit teribila tragedie a 
captivităţii babiloniene pentru a-şi atinge scopul. În urma morţii, înfrângerii 
şi împrăştierii va rezulta un slujitor care va împlini voia Sa. Punând acest 
verset în contextul istoric corect, înţelegem că formarea pe care Dumnezeu 
o întreprinde nu se realizează prin mâinile blânde al olarului, ci prin 
intervenţia crudă a Babilonului.   
         Să nu ne scuzăm nevoia de schimbare spunând: „Dar Dumnezeu m-a 
făcut aşa.” Ai fost creat într-un anumit fel, însă acesta este diferit de ceea 
ce Dumnezeu vrea să formeze în tine. 
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Viaţa pe care o trăiesc acum 
 

„Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui 
Dumnezeu care m-a iubit  

şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” 
Galateni 2:20 

 
         Pavel nu vorbeşte despre „modul”, ci despre „viaţa” pe care o trăieşte 
acum. El nu şi-a schimbat doar modul de viaţă; schimbarea s-a regăsit în 
chiar viaţa pe care el o trăia acum. Cu alte cuvinte, el redefinea viaţa 
creştină aşa după cum o înţelesese.  
         Deoarece mulţi gândesc în termenii păstrării propriei vieţi, se pune un 
mare accent pe căutarea planului specific pe care Dumnezeu îl are pentru 
fiecare viaţă în parte. În felul acesta, Isus este Domnul credinciosului, însă El 
nu este încă Viaţa. Însă gândiţi-vă că există o mare diferenţă între Hristos ca 
fiind centrul vieţii mele şi Hristos ca FIIND VIAŢA MEA. Şi luaţi în 
considerare faptul că există un lucru şi mai măreţ decât a ne devota viaţa 
noastră lui Hristos – acela că viaţa mea este răstignită pentru ca viaţa Lui să 
fie sursa mea. 
         Cel mai mare păcat pe care l-am putea comite împotriva lui Dumnezeu 
nu este adulterul sau omorul. Cel mai mare păcat este respingerea Fiului 
Său, pentru că oamenii vor să continue să trăiască în propria lor viaţă, iar 
Isus li se pare un intrus în ea sau, în cel mai bun caz, un ajutor pentru ea.   
 

Trăiesc prin credinţă 
 

„Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui 
Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” 

Galateni 2:20 
 
         Când auzi de subiectul credinţei, în felul în care este propovăduit 
astăzi, pare să fie foarte diferit de felul de credinţă pe care Pavel l-a descris 
în Galateni 2:20. Mulţi pretind că merg prin credinţă, dar la ce credinţă fac 
ei referire? Este acea credinţă prin care Dumnezeu le va purta de grijă 
financiar sau cu privire la alte nevoi pământeşti? Deşi şi acest fel de 
credinţă îşi are locul său, Pavel vorbeşte despre alt fel de credinţă în care el 
a umblat: Hristos şi El răstignit. Există o credinţă de bază prin care credem 
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că Isus Hristos a luat păcatele noastre şi ne-a salvat de veşnica despărţire 
de Dumnezeu. Însă felul de credinţă la care se referă Pavel aici este acela 
prin care Îi permitem lui Hristos, care trăieşte înăuntrul nostru, să aducă 
rod şi să trăiască deasupra circumstanţelor care ne înconjoară. Şi aşa cum la 
început nu a stat în puterea noastră să ne mântuim singuri, tot aşa, nu stă 
în puterea noastră să continuăm să ne salvăm prin propriile noastre 
eforturi. Pur şi simplu depindem, prin credinţă, de VIAŢA Domnului Isus 
care trăieşte în noi clipă de clipă. 
         Dacă te uiţi cu atenţie la acest verset, vei vedea că credinţa lui Pavel 
declanşează viaţa lui Hristos în el. Cu alte cuvinte, când Pavel spune: 
„Trăiesc prin credinţă”, el înţelege: „Sunt gata să pierd controlul asupra 
vieţii mele în timp ce mă supun unei cu totul alte vieţi din mine.” Pavel 
afirmă că a trăi prin credinţă înseamnă a-L lăsa pe Hristos să trăiască în el. 
Viaţa creştină este o viaţă de credinţă în Cel care mi se dă pe Sine mie în 
mod continuu. 
         Trăieşti tu prin credinţă? Este credinţa ta focalizată pe carne sau pe 
lucrurile pământeşti faţă de care îţi manifeşti afecţiunea? Credinţa noastră 
ar trebui să se concentreze pe revelarea lui Hristos, nu doar pe obţinerea de 
lucruri din partea Lui. Întrebarea nu este ce binecuvântări vom primi, ci prin 
ce viaţă vom trăi. Până când nu înţelegem realitatea afirmaţiei „Am fost 
răstignit”, nu are rost să ne gândim la „Trăiesc prin credinţă”. Conform 
Scripturilor, noi suntem răstigniţi împreună cu Hristos şi aşa trebuie să ne şi 
vedem şi să trăim prin credinţa în viaţa lui Isus în noi. Da, este adevărat că 
nu mai suntem aceleaşi persoane care am fost cândva. Acum suntem cei 
care Îl avem în noi pe Domnul cel viu, care este viaţa noastră. 
 

Şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine 
 
         Pavel continuă: „Şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” Această 
afirmaţie că Fiul lui Dumnezeu „S-a dat pentru mine” nu intră în 
contradicţie cu restul acestui verset. Pavel nu-şi consumă timpul  
spunându-ne că suntem răstigniţi împreună cu Hristos şi înlocuiţi de 
Hristos, doar pentru a se răzgândi şi a se contrazice. Această ultimă parte a 
versetului dă substanţă primeia.  
         Fiul lui Dumnezeu S-a dat pe Sine pentru mine pe cruce cu mult timp în 
urmă. Însă El S-a dat ATUNCI, cu un scop foarte precis, pentru ACUM. El S-a 
dat pe Sine pentru noi atunci, astfel încât să ni Se poată da acum în fiecare 
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zi! Mai întâi El mi S-a dat ca şi înlocuitor al meu, dar acum El mi Se dă ca şi 
viaţă a mea. Isus ne-a luat locul pe cruce. El, de asemenea, Se pune în locul 
nostru ca şi „viaţă” şi sursă. Hristos m-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru mine 
nu pentru ca eu să continui în slăbiciunile mele morale, ci ca să trăiesc pe 
baza resurselor vieţii Lui. Hristos nu este aici ca să te ajute să devii o 
persoană mai bună, ci să te facă atât de slab în tine însuţi şi să ajungi să te 
scârbeşti într-atât de căile tale, încât să nu faci nimic altceva decât să te 
încrezi în El să facă ceea ce, în cele din urmă, ai înţeles că tu singur nu poţi 
face. 
 

Credinciosul are viaţa veşnică acum 
 

          „Viaţa pe care o trăiesc acum” este ceva continuu. Eu nu trăiesc acum, 
în timp, ceva şi voi trăi altceva în veşnicie. Noi avem chiar acum viaţa 
veşnică. Viaţa veşnică, aşa cum se raportează ea la credincios, nu este un fel 
de bilet gratuit care ne extinde viaţa dincolo de moarte. Viaţa veşnică nu 
este o recompensă pentru alegerea lui Isus. Dumnezeu nu stă pe tron cu un 
pachet frumos ambalat în mână pe care scrie „viaţa veşnică” aşteptând ca 
fiecare persoană să vină să-şi ceară darul. Viaţa veşnică nu este o viaţă care 
va continua pentru totdeauna – este o Persoană. 
         Intrăm în posesia vieţii veşnice atunci când Îl primim pe Hristos. Este 
primită instantaneu la naşterea din nou a cuiva. Naşterea din nou înseamnă 
primirea noii vieţi a lui Hristos. Hristos care locuieşte acum în noi este acum 
viaţa veşnică. E uimitor cum credinciosul care are acum viaţa veşnică în el, 
s-ar putea să n-o înţeleagă niciodată pe deplin pentru a putea face o 
diferenţă reală în viaţa lui. Conceptele privind viaţa veşnică prevalează 
întotdeauna mult mai mult atunci când cineva se gândeşte la moartea 
fizică. Se pare că au un impact mult mai redus când sunt aplicate vieţii de zi 
cu zi. Şi totuşi, fiecare credincios are viaţa veşnică aici şi acum. 
         Dumnezeu nu ne oferă un lucru pe care să-l numească viaţa veşnică – 
ci El este viaţa. 1 Ioan 5:11-12 spune:   „Şi mărturisirea este aceasta: 
Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are 
pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.” Când Ioan 
spune: „Şi această viaţă este în Fiul Său”, el ne transmite că pentru a obţine 
VIAŢA SA, noi trebuie să fim legaţi „în Fiul Lui”. Viaţa se află în Fiul şi dacă-L 
avem pe Fiul, rezultatul este că avem viaţa veşnică. Viaţa veşnică este 
natura lui Dumnezeu împărtăşită omului ca şi un lucru opus vieţii umane, 
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care este natura omului căzut. Viaţa veşnică nu este ceva separat de 
Hristos. El nu este doar dătătorul vieţii veşnice; natura Lui în noi este viaţa 
veşnică. 
         Cât de măreţ schimbă faţa creştinismului de pe tot globul această 
trăire prin viaţa lui Hristos! Ar fi mai puţin păcat, egoism şi diviziuni între 
oameni. Până când nu înţelegem adevărata semnificaţie a vieţii veşnice, 
vom presupune că un stil de viaţă căzut este norma şi ne vom gândi că doar 
în viitor vom putea avea parte de viaţa veşnică. 
         Trebuie să înţelegem un lucru: crucea este singura noastră speranţă. 
Trebuie să-L acceptăm pe Hristos ca pe singura viaţă pe care o putem trăi 
fiindu-I plăcuţi lui Dumnezeu. Trebuie să-I cerem Duhului Sfânt să ne 
deschidă ochii ca să vedem aceste minunate realităţi. Aceasta implică mai 
mult decât o revelaţie a faptului că ele există şi că sunt adevărate. 
Înseamnă ca Hristos Însuşi să fie revelat în noi.     
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Răstignirea credinciosului 
Întrebări de studiu 

 
PARTEA ÎNTÂI: Viaţa pe care o trăiesc acum 

O explicaţie la Galateni 2:20 
 
1. Scrieţi Galateni 2:20. 
 
2. De ce a venit Isus? (Ioan 10:10) 
 
3. Cum trebuie să-L vedem pe Isus dacă încetăm să mai încercăm să-I fim 
plăcuţi lui Dumnezeu prin cele mai bune eforturi ale noastre? (Matei 3:7) 
 
4. Cine erau cei deschişi vieţii lui Isus? (Matei 15:29-31) 
 
5. Ce problemă se iveşte după mântuire? (Galateni 3:3) 
 
6. Ce este adevărat cu privire la __________________ va fi adevărat şi cu 
privire la ________________. (Matei 10:24) 
 
7. Ce putem face fără Isus? (Ioan 15:5) 
 
8. Cum tratează Isus sinele ca şi rădăcină? (Matei 3:10) 
 
9. Ce mi s-a întâmplat mie, conform cu Galateni 2:20?  
 
10. Locuieşte ceva bun în mine? (Romani 7:18) 
 
11. Ce putem face noi acum datorită răstignirii? (Filipeni 1:21) 
 
12. Noi nu avem nevoie de un sine mai bun, dar de ce anume avem nevoie? 
(Coloseni 3:10-11)  
 
13. Ce se răstigneşte, conform cu Galateni 5:24? 
 
14. Ce vine mai întâi: moartea sau urmarea lui Hristos? (Luca 9:23) 
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15. Cum S-a golit Isus de Sine? (Filipeni 2:5-8) 
 
16. Când înţelegem că crucea ne-a adus moartea şi că Isus prin învierea Lui 
este menit să ne fie viaţa, atunci ce putem spune? (Galateni 2:20) 
 
17. Dacă vrem să domnim împreună cu Hristos, ce trebuie să facem mai 
întâi? (2 Timotei 2:12) 
 
18. „Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: «Dacă voieşte cineva ___________ după 
Mine, să se __________________________, să îşi _________________ şi să 
Mă ______________.»” 
 
19. Ce principiu este enunţat în Ioan 12:24? 
 
20. În ce fel este Isus glorificat? (Ioan 12:23-24) 
 
21. A cui moarte este declarată în Galateni 2:20? A cui înviere? 
 
22. De ce locuieşte Isus în mine? (Ioan 11:25) 
 
23. Ce adevăr descrie Efeseni 2:5-6? La ce timp este exprimat acest adevăr? 
 
24. Ce a predicat biserica primară? (Fapte 4:2) 
 
25. În ce fel ni se arată în Galateni că Pavel a trăit în înviere „acum”? 
 
26. Ce li se va întâmpla tuturor acelora care îşi vor pierde viaţa la cruce? 
(Matei 16:25) 
 
27. Ce trebuie să aibă loc în tine? (Galateni 4:19) 
 
28. Care a fost diferenţa dintre Iacov şi Israel? (Isaia 43:1) 
 
29. Care este diferenţa dintre Isus ca şi centru al vieţii mele şi Isus ca şi viaţă 
a mea? (Galateni 2:20) 
 
30. Care este felul de credinţă prin care Pavel a trăit? (Galateni 2:20) 
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31. Ce i s-a întâmplat lui Pavel când a trăit prin credinţă? (Galateni 2:20) 
 
32. Care este azi scopul pentru care Hristos S-a dat pentru mine cu mult 
timp în urmă? (Galateni 2:20)   
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Partea a doua 
______ 

 

A ne lăuda cu crucea 
O explicaţie la Galateni 6:14 

 
 

Zidind pe această temelie 
 
 
         Trecând la partea a doua, vom începe să zidim pe temelia pusă în 
discuţia asupra versetului 20 din Galateni 2. Acolo am arătat că deoarece nu 
înţelegem că Hristos trebuie să fie viaţa noastră, noi încercăm să-L slujim pe 
Dumnezeu cu vieţile noastre, în loc să-L lăsăm pe Hristos să-Şi trăiască viaţa 
în noi. Însă lucrul pe care orice căutător sincer al lui Dumnezeu îl va 
descoperi este acela că noi niciodată nu ne vom putea ridica la nivelul vieţii 
lui Isus! Singurul răspuns – singura nădejde – că vom putea trăi vreodată 
într-un fel care să-I placă lui Dumnezeu este să fim răstigniţi împreună cu 
Hristos. 
         Crucea lui Hristos nu îndepărtează doar greşelile, robia sau chiar 
părţile mele rele. Crucea mă îndepărtează pe MINE, astfel încât Hristos să 
trăiască în locul meu, în fiecare zi, pentru tot restul vieţii. Vechea mea 
identitate, natura mea pământească şi planurile mele de viitor sunt 
eliminate. Când Isus a murit pe cruce El a fost golit de tot de El Însuşi. Şi 
fiindcă noi am murit împreună cu Hristos, noi am fost de asemenea goliţi de 
noi înşine, aşa încât viaţa Lui să ne poată umple şi să putem trăi într-un mod 
care-I face plăcere Tatălui.   
         Aceasta este calea lui Dumnezeu: viaţa lui Hristos – învierea – vine din 
moarte. El poate începe să trăiască în noi doar atunci când noi ne ocupăm 
locul nostru în moartea Lui. Şi aceasta trebuie să fie pentru noi mai mult 
decât o doctrină. Pe măsură ce îmbrăţisăm crucea prin credinţă, efectele ei 
devin foarte reale în noi pe baza experienţei. În acest mod, Hristos se 
formează în noi. Aceasta este schimbarea pe care o experimentăm, dinspre 
viaţa noastră spre cea a lui Hristos, şi care este făcută posibilă prin credinţa 



 38 

celui credincios în Cel care este viaţa sa. Cel ce S-a dat pe Sine pentru mine 
este Cel care locuieşte în mine, dându-Se pe Sine pentru alţii. 
         Clarificându-ne nevoia noastră de a ne face una cu moartea lui Hristos, 
ne vom îndrepta acum atenţia înspre următorul verset care este Galateni 
6:14. În această secţiune vom vedea care este perspectiva lui Pavel asupra 
crucii şi cum diferă ea de cea a altor credincioşi. Vom examina şi motivul 
pentru care el îşi menţine această perspectivă în faţa unei opoziţii 
puternice. În cele din urmă vom pune în contrast două feluri de 
înţelepciune: cea care l-a călăuzit pe Pavel să înţeleagă crucea în felul 
respectiv şi cea pe care el a respins-o. 
         Pe măsură ce vom explora aceste aspecte ale versetului 14 din 
Galateni 6, este important să păstrăm înaintea ochilor noştri în continuare 
Galateni 2:20 şi vom vedea că doar cei care sunt răstigniţi împreună cu 
Hristos se vor putea lăuda cu crucea.  
 

Cu ce cruce să ne lăudăm? 
 

„În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu 
crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de 

mine, şi eu faţă de lume!” 
Galateni 6:14 

 
         Mulţi creştini citesc acest verset şi sunt total de acord cu apostolul 
Pavel privind lăudarea cu crucea. Totuşi, cu ce cruce se laudă ei? Este aceea 
cu care Pavel s-a lăudat? Dacă întrebăm creştinul obişnuit ce anume cu 
privire la cruce inspiră laudă, el va răspunde: mântuirea, vindecarea, 
binecuvântarea sau viaţa veşnică. Toate acestea au suport biblic, dar ele 
sunt aspecte ale crucii care oferă beneficii credinciosului. Ei nu-şi dau 
seama că motivele lor de laudă în privinţa crucii sunt complet diferite de 
cele ale apostolului Pavel. Totul depinde de perspectiva din care este privită 
moartea lui Isus.  
         Întrebarea care ni se pune nu este dacă avem motive personale de a 
ne lăuda cu crucea, ci dacă ne lăudăm cu ea din aceleaşi motive ca şi cele 
ale lui Pavel. Şi ar trebui să punem o altă întrebare şi mai importantă: „Ne 
lăudăm noi cu crucea bazaţi pe aceleaşi motive pe care Scriptura ni le 
prezintă ca fiind modul în care DUMNEZEU VREA CA SĂ NE LĂUDĂM CU 
CRUCEA?”    
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         Motivele noastre personale de a ne lăuda cu crucea pot să însemne 
totul pentru noi, însă Dumnezeu ne-a dat călăuzire prin intermediul 
Scripturilor ca să înţelegem care este adevărata temelie. Nu are nicio  
importanţă dacă motivele pentru care ne lăudăm cu crucea ne aparţin sau 
sunt comune şi altora din ziua de astăzi. Important este ceea ce spune 
Dumnezeu despre acest subiect. Sunt oameni care-mi cer să-mi retrag 
opinia privitoare la cruce. Ei vor să scoată în evidenţă ceea ce cred eu în 
contrast cu ceea ce cred ei, însă nici opinia mea, nici opiniile lor nu 
înseamnă nimic în cele din urmă, ci doar opinia lui Dumnezeu aşa cum este 
ea descrisă în Cuvântul Său.  
         Iar din cauza faptului că unii au ţinut la opinia lor mai mult decât la 
opinia lui Dumnezeu şi a Cuvântului Lui, au rezultat două perspective 
diferite cu privire la cruce. De fapt, dezacordul a devenit atât de puternic, 
încât în teologia zilelor noastre apar două „cruci” diferite. Haideţi să 
abordăm subiectul cu o inimă sinceră pentru a vedea explicaţia biblică şi 
după ce o vom găsi, să căutăm să ne-o însuşim deplin. Şi să căutăm să-L 
urmăm pe Isus şi învăţăturile Lui din toată inima. Să nu ne ţinem de opiniile 
tradiţionale doar pentru că ele sunt mai larg acceptate în bisericile 
moderne de azi. Să fim deschişi: există multe învăţături foarte populare 
astăzi care se află într-o clară contradicţie cu cele ale primilor apostoli, 
părinţii credinţei noastre, cei care ne-au descris adevărata cale a lui 
Dumnezeu pentru noi. 
 

Crucea cu care s-a lăudat Pavel 
 

         Noi cu ce ne lăudăm, de ce anume suntem mândri? Pavel nu se laudă 
decât cu crucea care l-a răstignit. Observaţi că nu am spus că el se laudă cu 
crucea CARE L-A SALVAT. Când ne lăudăm cu crucea, ne lăudăm cu o cruce 
care ne-a făcut liberi? Apostolul Domnului se laudă cu o cruce care ne 
răstigneşte. Când ne lăudăm, o facem cu privire la o cruce care ne oferă 
avantaje materiale, succes, faimă şi bunurile acestei lumi? Omul pe care 
Dumnezeu l-a folosit pentru a scrie cea mai mare parte a Noului Testament 
se laudă cu o cruce care răstigneşte lumea faţă de el şi pe el faţă de lume; 
toate lucrurile materiale ale lumii nu prezentau importanţă pentru el. 
         Lucrul central al crucii pe care Pavel îl prezintă în aceste versete nu 
este moartea lui Isus pe cruce, ci propria lui moarte. Pavel se laudă cu 
crucea nu privitor la marile lucrări pe care aceasta le-a făcut pentru el, ci 
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pentru ceea ce i-a luat. A ne îndepărta de moartea pe care o aduce crucea 
nu este ceva de dorit. 
         Te lauzi tu cu ACEASTĂ cruce? Nu te gândi la cât de des frecventezi 
biserica, la cât de mulţi bani dai la colecte sau cât de mult te 
binecuvântează Dumnezeu când slujeşti altora, deoarece adevărata 
întrebare este: Te lauzi cu crucea care trebuie? 
 

Răstignit „faţă de lume” 
 

         Să observăm aplicaţia particulară prezentată de Pavel în acest verset şi 
cum aplică el crucea vieţilor noastre. Versetul nostru din Galateni 6:14 ne 
arată clar că starea noastră înaintea lui Dumnezeu este aceea de răstigniţi 
FAŢĂ DE LUME; acesta este unul din principalele motive pentru care am 
murit împreună cu Hristos. Să înţelegem bine că Isus nu a murit pentru a ne 
creşte bunăstarea materială, ci ca să ne aducă în acea stare în care să 
rămânem neafectaţi de atracţiile şi câştigurile lumii. Acestea fiind spuse, să 
mai punem câteva întrebări. Care este remediul pentru adolescenţi, 
consumatori de droguri şi pentru toată omenirea împotriva atracţiilor pe 
care lumea le exercită? Răspunsul constă cumva în a-L primi în grabă pe 
Isus ca şi Salvator pentru a ne elibera de strânsoarea ei? Nu! Pentru a ne 
elibera de lume Salvatorul moare şi ne aduce şi pe noi în moarte cu El. 
         Dacă acest lucru este adevărat, atunci cum ştim dacă-i aparţinem lumii 
şi dacă suntem sub controlul ei? Cineva care-i aparţine lumii este o 
persoană care-şi caută propriul drum, nu prin Hristos, ci prin propriile 
abilităţi, merite şi realizări. Puterea acestei filozofii o constituie sinele aflat 
la cârmă şi în spatele tuturor acţiunilor sale stă motivaţia câştigului 
personal. Omul se află în centru şi toate se învârt în jurul lui. Aceasta nu 
înseamnă că aceia care procedează aşa nu au nicio legătură cu Dumnezeu. 
Ei s-ar putea să-L caute pe Dumnezeu în mod regulat pentru a obţine de la 
El lucrurile lumii pe care ei le doresc. Ei cred într-un Hristos care 
binecuvântează, însă nu cred în El ca şi viaţă lipsită de egoism sau ca fiind 
Acela care cere crucea PENTRU NOI.  
         Conform cu Psalmul 17:12-14, cei care gândesc aşa sunt ofensaţi de 
cuvântul crucii şi luptă să-şi obţină partea lor în această lume. Toţi cei    
care-şi doresc partea lor în această lume rămân legaţi de o mentalitate care 
aparţine lumii căzute şi merg în sensul curentului acestei lumi. În contrast 
cu ei, psalmistul doreşte să fie scăpat de asemenea oameni. Pavel gândea la 
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fel ca David. El a considerat crucea ca fiindu-i prieten, aşa încât doar Hristos 
să fie partea lui. Acest apostol a afirmat clar că temelia experienţei noastre 
creştine trebuie să fie „Nu eu, ci Hristos” (conform cu Galateni 2:20). Ideea 
centrală a planului lui Dumnezeu cere ca „eul” să fie răstignit. Totuşi, sunt 
unii care nu iau în considerare acest lucru spunând: „Eu nu cred în cruce în 
felul acesta.” 
         Dacă nu eşti răstignit împreună cu Hristos, atunci singura ta resursă 
pentru a rezista în faţa atracţiei lumii este firea pământească, care, de fapt, 
nu are nicio putere împotriva ei, ci mai degrabă o sprijină. Pe de altă parte, 
dacă eşti răstignit împreună cu Hristos, atunci tu eşti mort. Asupra unui om 
mort, lumea nu mai are nicio putere. Scopul răstignirii noastre este acela de 
a nu ne mai baza pe firea noastră umană, ci pe o altă Viaţă din lăuntrul 
nostru: „Pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în 
lume.” (1 Ioan 4:4). Observaţi cum Ioan, autorul acestei epistole, i se alătură 
lui Pavel în mărturisirea felului în care Dumnezeu ne-a ales pentru a birui 
lumea. 
 

Pavel s-a lăudat „cu crucea” 
 
         Este uimitor faptul că elementul central cu care Pavel alege să se laude 
este crucea. Totuşi, alegerea lui nu este aceeaşi cu a multor altora. 
Creştinismul din zilele noastre nu a considerat crucea ca fiind lucrul cel mai 
important. Credincioşii au convingerea că omului îi este mai de folos 
învierea decât crucea şi că prima ar trebui să fie motivul de laudă. Reproşul 
general care li se adresează celor care sunt de acord cu Pavel şi cu Biblia 
este că se pune prea mult accentul pe moarte. Se merge pe ideea că ar 
trebui să vorbim mai mult despre viaţă, biruinţă şi putere, în loc de moarte 
şi răstignire.   
         Dacă cineva nu a înţeles încă înţelepciunea lui Dumnezeu, atunci este 
normal să tragă o asemenea concluzie privind prioritatea altor subiecte în 
faţa crucii. În mod clar, tendinţa păstrării sinelui, împreună cu o aversiune 
generală faţă de ideea morţii, va îndepărta o persoană de o astfel de 
învăţătură (conform cu Evrei 2:15). În acest caz, cum va trece cineva de la 
părerea personală privind crucea la cea a lui Pavel? Răspunsul este simplu: 
Trebuie să aflăm care sunt priorităţile lui Dumnezeu şi nu ale noastre. Nu 
trebuie să ne facem că nu vedem multitudinea de versete care vorbesc 
despre moartea noastră şi despre cruce ca fiind punctul central al întregului 
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creştinism. Aşa cum a spus Isus: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui 
ce M-a trimis pe Mine.” (Ioan 7:16) Chiar şi aşa, în cele din urmă vom 
renunţa la doctrinele care îi fac plăcere firii noastre sau duc la creşterea 
bisericilor noastre. Trebuie să ne însuşim o învăţătură pe care nu noi am 
ales-o sau am dorit s-o îmbrăţisăm ca pe ceva ce ne aparţine. Doar 
Dumnezeu îl poate aduce pe un om într-o asemenea stare, însă omul are 
responsabilitatea să I se deschidă lui Isus când El Se află afară bătând la uşa 
bisericii, încercând să intre din nou înăuntru (conform cu Apocalipsa 3:20).  
         E mai uşor să ne lăudăm cu învierea decât cu o cruce care ne aduce 
moartea. În mintea noastră, tot ceea ce implică învierea este înfăşurat în 
glorie. Totuşi, când Isus a vorbit despre ceasul „proslăvirii” Sale, El nu S-a 
referit la înviere, ci la moartea Lui (Ioan 12:23-24). Până când credinciosul 
nu este gata să-şi lase garda jos, să-I ceară cu sinceritate Domnului să-i 
arate ce înseamnă aceste lucruri şi apoi să-L lase pe Duhul Sfânt să-i 
schimbe perspectiva, el va continua să ridice ziduri de rezistenţă care nu-l 
vor lăsa să descopere plinătatea inimii lui Dumnezeu. 
         Muntele schimbării la faţă ne prezintă o altă enigmă (conform cu Luca 
9:28-36). Acolo Isus este văzut ca strălucind peste oricine şi peste orice. 
Probabil că această imagine se apropie cel mai mult de înţelegerea pe care 
o vom avea cu privire la înviere în umblarea noastră pe pământ. În această 
scenă Îl vedem pe Isus în apogeul gloriei şi, împreună cu El, pe unii dintre 
cei mai cunoscuţi oameni ai lui Dumnezeu. Dar ce am auzi dacă ni s-ar 
permite să participăm la această glorioasă întâlnire? Este subiectul discuţiei 
unul la fel de înalt ca şi acest munte sfânt şi la fel de măreţ ca şi persoanele 
prezente? Da! Subiectul este crucea. Când cei mai spirituali oameni ai lui 
Dumnezeu se întâlnesc cu Isus pentru a discuta cu El, ei vorbesc despre 
cruce (conform cu Luca 9:30-31). 
 

Admirând crucea care ne răstigneşte 
 
         Dacă luăm Galateni 6:14 şi-l analizăm, ne dăm seama că ne transmite 
lucruri incredibile. De exemplu, Pavel nu ne spune că el îşi acceptă pur şi 
simplu moartea sau că s-a resemnat în faţa ei, ci el admiră crucea pentru 
lucrarea ei. El se laudă literalmente cu ea.  
         Şi în Filipeni 3:3-7, el urmează acelaşi mod de gândire, arătându-ne că 
nu se mai laudă cu realizările lui pentru Dumnezeu, ci se laudă cu faptul că 
mort fiind el nu mai poate fi sursa a niciunui lucru. Te lauzi tu cu crucea care 
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îţi reduce la tăcere mâinile, picioarele şi limba, dându-I cale liberă numai lui 
Hristos? Pentru omul care înţelege corect semnificaţia capitolului 7 din 
Romani, rezultatul este acela că el se va lăuda puternic cu crucea propriei 
sale răstigniri (conform cu Romani 7:24-25). 
         Astfel vedem că apostolul Domnului nu se mulţumeşte doar cu 
predicarea crucii sau doar cu credinţa în ea, ci el se şi laudă cu ea. Prin 
faptul că se laudă cu crucea, Pavel îşi exprimă totala loialitate faţă de ea şi  
totala predare. Pentru el, CRUCEA este cea mai importantă învăţătură şi 
realitate prezentate de Duhul Sfânt. Dacă ai putea să-l întrebi acum pe 
Pavel cu privire la lucrul pe care el ţi l-ar sugera ca să te lauzi cu el, care 
crezi că ar fi răspunsul lui? Cu siguranţă că el ţi-ar răspunde să te lauzi că ai 
fost răstignit împreună cu Hristos. El nu este astăzi aici, însă fii sigur că dacă 
ignorăm spusele lui din Cuvântul lui Dumnezeu, probabil că l-am ignora şi 
pe el dacă ne-ar apărea în persoană (conform cu Luca 16:27-31). 
 

Crucea – singurul nostru mesaj 
 
         Efectul crucii în viaţa lui Pavel a fost atât de profund, încât el s-a lăudat 
cu ceva de care mulţi creştini fug astăzi. În scrierile lui vedem că el s-a 
dedicat cu totul acestui subiect. Însă dacă privim cu şi mai mare atenţie, 
vom observa cât de profundă a fost dedicarea lui faţă de cruce.  
         „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, 
şi pe El răstignit.” (1 Corinteni 2:2) Am înţeles deja că Pavel se laudă cu 
crucea, însă în acest verset ne dăm seama că el se laudă NUMAI sau 
exclusiv cu ea. Pavel a făcut din ACEASTĂ cruce mesajul său exclusiv. Noi 
vorbim din când în când despre cruce şi despre moartea noastră împreună 
cu Hristos, însă nu facem din ele mesajul nostru exclusiv. Chiar dacă suntem 
de acord cu toate acestea, inima noastră a ales poate o altă doctrină 
favorită. Ce poţi spune despre tine? Care este poziţia ta? Te lauzi tu numai 
cu crucea sau ai o reţinere? Care este reacţia ta faţă de această cruce în 
felul în care este prezentată de către Pavel. Atitudinea LUI a fost aceea de a 
o înălţa deasupra oricărui alt subiect, să nu i se opună, ci să se laude cu ea. 
         Simţim rezistenţă în noi înşine când ne confruntăm cu acest punct de 
vedere? Dacă aşa stă situaţia, ne vom examina noi cu atenţie motivele 
noastre cele mai adânci să vedem dacă nu cumva ne înşelăm şi să vedem 
dacă crucea este o ofensă la adresa cărnii noastre? Unii spun: „Nu mă 
ofensează.” Dar te lauzi tu cu ea mai presus de orice alte adevăruri? Pentru 
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a vedea dacă crucea este o ofensă pentru noi, trebuie să citim aceste 
versete aşa cum sunt ele scrise în Biblie şi să ne examinăm reacţiile. Se 
bucură inimile noastre de un asemenea lucru?  
 

Cu ce se laudă ei? 
 

„Toţi cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiţi tăierea 
împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci 

nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea; ci voiesc doar ca voi 
să primiţi tăierea împrejur, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru.” 

Galateni 6:12-13 
 

„Cât despre mine, fraţilor, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce 
mai sunt prigonit? Atunci pricina de poticnire a crucii s-a dus.” 

Galateni 5:11 
 
         Din aceste versete putem deduce că în Galatia erau persoane care 
aveau opinii diferite de ale lui Pavel cu privire la cruce. Am observat că 
perspectiva lui Pavel asupra crucii se referă la propria lui moarte pe 
Golgota, lucru cu care el se şi laudă. Să examinăm acum perspectiva 
celorlalţi şi lucrul cu care EI S-AU LĂUDAT. El se laudă cu crucea, însă ei se 
laudă „cu trupul vostru” (conform cu Galateni 6:13). Şi deşi ei au ales să se 
laude în acest fel, Pavel arată contrastul dintre cele două poziţii de la bun 
început, afirmând: „Cât despre mine... ” El nu se putea lăuda cu firea lui 
pământească, căci ar fi fost ca şi când glorifica ceva ce Isus a ales să 
răstignească. 
         Firea (carnea) cu care galatenii se lăudau, nu era firea păcătoasă, ci 
firea care făcea anumite lucruri pentru a câştiga favoarea lui Dumnezeu şi a 
altor credincioşi. Ei produceau „Ismaeli” (conform cu Galateni 4:22-31).  
Lucrul care-i face pe oameni să se simtă ofensaţi din cauza crucii, aşa cum 
se menţionează în Galateni 5:11, este înţelegerea faptului că tot ceea ce am 
folosit până acum ca să-i fim plăcuţi lui Dumnezeu este vrednic de moarte. 
Pentru a evita ofensa crucii, ei predică îndepărtarea cărnii prin alte mijloace 
decât prin cruce. În felul acesta crucea nu mai constituie o ofensă pentru ei.   
         Pentru aceia care acceptă răstignirea lor cu Hristos, intervine o 
schimbare cu privire la lucrurile cu care se laudă. Datorită morţii împreună 
cu El, lucrurile care rămân sunt doar cele date de Dumnezeu şi care vin ca 
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rezultat al vieţii Lui din lăuntrul nostru. Dacă am murit cu adevărat 
împreună cu Isus, aceasta înseamnă că noi nu mai avem nicio contribuţie la 
a câştiga ceva sau la a face ceva să se întâmple. Pavel ne este din nou 
exemplu şi în această privinţă. În trecut el se lăuda cu realizările lui 
exterioare care-i asigurau statutul şi onorabilitatea lui în faţa lui Dumnezeu: 
poziţia sa de fariseu sau linia lui genealogică. Însă vedem că el a renunţat să 
mai considere aceste lucruri drept câştiguri.  
         Moartea lui împreună cu Hristos a însemnat totul pentru acest mare 
apostol. Moartea noastră împreună cu Hristos ar trebui să însemne totul şi 
pentru noi. De ce? Pentru că noi, în sfârşit, am fost daţi la o parte. Prin 
cruce, omul cel tare (noi, în autosuficienţa noastră) a fost falimentat. Pavel 
se laudă cu crucea în sensul că Dumnezeu nu mai trebuie să lupte acum 
împotriva cărnii lui. Înainte se lăuda cu faptul că era evreu, dar acum nu o 
mai făcea. Acum, prin înviere, Hristos este totul.  
 

De ce să ne lăudăm cu crucea? 
          
         Până în acest punct al studiului nostru am examinat întrebarea: „Cu 
ce?”, însă nu şi: „De ce?” Am arătat CARE era perspectiva lui Pavel cu privire 
la cruce şi am observat CARE era perspectiva celorlalţi care i se opuneau. 
Acum este momentul să vedem DE CE a adoptat apostolul o asemenea 
perspectivă şi de ce a susţinut-o cu atâta tenacitate.   
         De ce s-a lăudat Pavel cu o cruce care i-a adus moartea, în timp ce noi 
tindem să ne opunem unei asemenea poziţii şi să ne lăudăm doar cu o 
cruce care ne salvează de la moarte? Dacă apostolul este într-adevăr 
emisarul lui Dumnezeu trimis la noi cu acest mesaj, atunci trebuie să ne 
întrebăm ce a văzut Pavel şi noi nu reuşim să vedem? De ce se laudă el cu 
ACEASTĂ cruce când atât de mulţi astăzi i se opun? De ce? 
         O explicaţie este aceea conform căreia crucea pe care a văzut-o Pavel 
şi a predicat-o i-a fost prezentată de Însuşi Dumnezeu. Totuşi, aceasta nu 
înseamnă mult pentru noi şi, cu siguranţă, nu provoacă un antagonism 
suficient de profund pentru a ne determina să ne examinăm nevoia de a 
înţelege mai mult decât am înţeles până acum. De ce este aşa? Răspunsul 
este acela că, de cele mai multe ori, creştinii cred deja că toate 
argumentele teologice pe care şi le-au însuşit, le-au fost date de Dumnezeu. 
Din moment ce acesta este punctul nostru de vedere, e inutil să încercăm 
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să folosim această idee drept mijloc prin care să-i facem pe oameni să-şi 
deschidă inimile spre concepte faţă de care ei se opun sau sunt ignoranţi.  

Problema păstrării sinelui 
 
         În continuare, haideţi să examinăm problema dintr-un alt unghi. Cea 
mai puternică forţă la lucru în omenire este cea a păstrării sinelui. Noi am 
face tot ce am putea pentru a evita moartea şi a ne salva pe noi înşine. 
Dacă cineva ajunge lângă un om care stă să se înece, acesta din urmă îl va 
apuca cu toată forţa pe salvator şi va încerca să-l afunde în apă pentru a se 
ridica deasupra şi a se salva. Omul aflat pe cale să se înece nu se gândeşte 
dacă e bine sau e rău să-l înece pe celălalt pentru a se salva pe sine. În acel 
moment, moralitatea nu este un factor important, ci doar instinctul. Acest 
exemplu evidenţiază într-un mod simplu forţa extraordinară care se află la 
lucru în întreaga omenire în ceea ce priveşte păstrarea sinelui. 
         Pentru Pavel, a se lăuda cu crucea care îl anihilează, înseamnă că el 
înţelege că ea este mult mai puternică decât instinctul, încât poate zdrobi 
aversiunea umană faţă de acest concept. Desigur că suntem de acord cu 
faptul că nici Pavel, nici un alt om al lui Dumnezeu care a predicat ACEASTĂ 
CRUCE nu a fost golit de această puternică tendinţă interioară a  
supravieţuirii sinelui. Şi ei s-au confruntat cu aceeaşi forţă în interiorul 
fiinţei lor, care-i împingea CHIAR ŞI PE EI să opună o puternică rezistenţă 
unei cruci predicate în această manieră.  
         Să ne reamintim întrebarea pusă anterior: „De ce s-a lăudat Pavel cu o 
cruce care i-a adus moartea, în timp ce noi ne opunem unei asemenea 
poziţii şi ne lăudăm doar cu o cruce care ne salvează de la moarte?” 
Răspunsul pe care l-am oferit deja a fost acela că Pavel a experimentat o 
viziune a crucii prin revelaţie, care a avut un impact atât de profund în viaţa 
lui, încât instinctul de păstrare a sinelui a fost făcut inoperant, dându-i 
posibilitatea să aibă acces la o perspectivă asupra crucii pe care nu ar fi 
putut-o avea în mod natural. 
         Dacă înţelegem cu adevărat cât de puternică este tendinţa interioară a 
omului de protejare a sinelui, fără ca să privim totuşi crucea ca şi mijloc de 
oprire a acelei tendinţe din noi, ajungem la concluzia că numai un nebun ar 
predica şi s-ar lăuda cu propria lui moarte. În felul acesta putem să 
înţelegem de ce a spus Pavel că unii văd ca pe o nebunie crucea pe care el o 
propovăduieşte (conform cu 1 Corinteni 1:18, 23). 
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         Majoritatea oamenilor însă nu recunosc forţa păstrării sinelui din 
interiorul lor. Nu este un proces mental, ci un automatism al naturii umane.   
Este la fel de naturală ca şi respiraţia şi, desigur, noi suntem rar preocupaţi 
de procesul respiraţiei. Din această cauză, majoritatea nici nu ştiu de ce 
există o rezistenţă interioară la acest mesaj; ei ştiu ştiu doar că ceva din 
lăuntrul lor „nu mărturiseşte”. Ei nu ştiu că mărturia nu vine de la Domnul, 
ci din adâncul „sinelui”.  
         În loc să acţioneze asupra forţelor sinelui, Dumnezeu introduce o altă 
forţă. Doar cea mai puternică forţă dintre toate poate să-l elibereze pe un 
om de acea tendinţă interioară de supravieţuire şi să-l lase să accepte, chiar 
să se laude, cu propria lui moarte. Doar Dumnezeu poate face aşa ceva!  
         Dacă ascultăm pe cineva care vorbeşte despre această cruce care ne 
răstigneşte, dar rămânem ignoranţi cu privire la mesajul care ne arată 
puterea crucii, atunci ascultăm degeaba; rezistenţa interioară la lucrarea 
crucii rămâne neafectată în lăuntrul nostru. De aceea este de înţeles, dar nu 
scuzabil, de ce oamenii doresc să discrediteze acest mesaj. De aceea este 
adevărat faptul că unii care intră în contact cu predicarea ACESTEI CRUCI 
vor găsi scuze care să-i ajute să evite confruntarea directă cu o moarte 
căreia i se opun în mod tainic. Scopul nostru nu ar trebui să fie acela de a 
impune asupra oamenilor această perspectivă a răstignirii, ci să-i găsim pe 
aceia care-şi înfrânează tendinţele lor carnale şi caută faţa lui Dumnezeu, 
ascultă adevărul care vine de la El şi li se alătură celor care au „o credinţă 
de acelaşi preţ” cu a lor (conform cu 2 Petru 1:1). Pentru cei care nu au 
văzut ACEASTĂ CRUCE din partea Domnului şi care nu au dorinţa de a 
îmbrăţişa ceva ce ei consideră că le va produce pierdere, sfatul meu este să 
fugă! Fugiţi cât puteţi şi găsiţi un loc care vă va satisface cu lucrurile care 
sunt mai prietenoase gusturilor umane.  
         Omul firesc nu poate înţelege nici cum crucea duce, nu doar la moarte, 
ci şi la învierea credinciosului în Isus, nici ce înseamnă ea cu adevărat, aşa 
că se opune mesajului. Tot ce vede este ceea ce pierde, nu ceea ce câştigă 
prin Hristos. Astfel, omul carnal se îndrepată înspre protejarea sinelui, ceea 
ce este de fapt lupta de supravieţuire a sinelui, de deţinere a controlului. 
Este lupta dragostei de sine îndreptată împotriva crucii care stă ca o 
ameninţare continuă la adresa existenţei sale. 
 

Alţi duşmani ai crucii 
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         Protejarea sinelui nu este singurul duşman al crucii. Acea forţă din 
lăuntrul omului este ascunsă adânc în el şi aproape imperceptibilă de către 
persoana în care ea se află la lucru. Mai este încă un duşman, mult mai 
puternic, care stă ferm şi îşi arată opoziţia plin de îndrăzneală în faţa 
tuturor – MÂNDRIA.  
         Mesajul ACESTEI CRUCI este, de obicei, impregnat cu diferite afirmaţii 
referitoare la lipsa de vrednicie a cărnii. Predicarea crucii demolează tot 
ceea ce am crezut, pentru că tot ceea ce am crezut a fost aplicat iniţial unui 
sine nerăstignit. Când crucea spune că suntem nefolositori şi că eforturile 
noastre nu au nicio valoare, aceste lucruri ofensează mândria unei 
persoane. Asemenea „acuzaţii” rănesc de cele mai multe ori mândria cuiva. 
Acestor oameni nu le place atitudinea aspră îndreptată împotriva sinelui, ci, 
mai degrabă, vor să parfumeze ceea ce Îi miroase urât lui Dumnezeu.  
          Există o dilemă în care se găsesc cei care sunt prinşi de mândrie şi de 
autoprotecţie. Crucea este răspunsul pe care îl oferă Dumnezeu, însă cei 
care nu pot accepta crucea ca şi răspuns, se află încă într-o disperată 
nevoie. În căutarea lor frenetică după un răspuns, ei pun întrebarea: „Cine 
sau ce ne va salva?” Pavel spune că evreii caută semne şi grecii 
înţelepciune, însă noi Îl propovăduim pe Hristos cel răstignit (conform cu 1 
Corinteni 1:22). Conform cu cele spuse de Pavel, cei care nu se uită la cruce 
vor căuta răspunsuri în două direcţii: la înţelepţi (reprezentaţi de greci în 
zilele lui Pavel) sau la oameni înzestraţi supranatural de către Dumnezeu 
(reprezentaţi de evrei în vremea aceea). Cele două grupuri ilustrează faptul 
că acei oameni care resping crucea ca şi răspuns, vor căuta învăţături 
înţelepte sau manifestări supranaturale drept răspunsuri. 
         Te regăseşti în cele de mai sus? Eşti de partea apostolului lui 
Dumnezeu sau de partea unuia dintre celelalte două grupuri? Sunt decis, 
asemenea lui Pavel, să predic o cruce care culminează cu moartea noastră 
şi cu Hristos ca şi viaţă a noastră. Dacă ceilalţi caută semne şi minuni, lor nu 
le va plăcea propovăduirea noastră – Hristos răstignit. Dacă ei caută o 
înţelepciune înaltă pe baza căreia să trateze toate lucrurile, nu le va plăcea 
predicarea noastră – Hristos răstignit. Lucrul cu care ne lăudăm le pare 
foarte diferit grecilor şi evreilor datorită faptului că percepţia lor privind 
puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu este diferită de a lui Pavel.  
 

Temelia pentru o altă perspectivă asupra crucii 
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         Îmi dau seama că lucrurile nu sunt aşa de simple precum le-am 
prezentat. Mai sunt şi alţi factori, mai încurajatori, care l-au determinat pe 
Pavel să se laude cu crucea care i-a cauzat moartea, însă noi tindem să ne 
opunem unei asemenea prezentări a crucii şi căutăm să ne lăudăm doar cu 
o cruce care ne salvează de la moarte.  
         E important să stabilim că există o diferenţă mare între Isus din 
Nazaret şi Isus care a murit şi a înviat. Probabil că ştim multe lucruri despre 
Nazarinean, însă ştim puţine despre Hristos cel care moare şi înviază. 
Majoritatea creştinilor îşi formează imaginea despre Isus bazându-se pe 
relatările evangheliilor, însă pentru a-L cunoaşte cu adevărat, Duhul trebuie 
să ni-L reveleze la cruce. Celor care se uitau la El zilnic, El le-a spus că nu e 
destul doar să-L observe. Isus a afirmat că omul nu-L poate cunoaşte pe 
Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu i se descoperă (conform cu Ioan 1:18). În 
înţelepciunea Lui infinită, El a ales ca la cruce să aibă loc manifestarea 
deplină a Sa. Dacă vrei să ştii ceva despre înţelepciunea lui Dumnezeu, 
priveşte la cruce. Crucea este cel mai măreţ loc al exprimării Sale de Sine, 
pe care Dumnezeu a oferit-o vreodată omenirii. 
         Cu toate acestea, mulţi credincioşi nu trec niciodată de portretul lui 
Isus din timpul lucrării Lui de pe pământ. Probabil că ei nu au cunoscut un 
alt Isus decât pe cel de dinainte de cruce sau şi-au însuşit ideea cuiva 
despre cine este Isus; în consecinţă, întreaga lor experienţă s-a bazat pe 
urmarea lui Isus din Nazaret. O primă confruntare a cuiva cu adevărul că am 
fost răstigniţi împreună cu Hristos, poate fi descurajantă. De asemenea, 
noutatea predicării lui Hristos cel răstignit îi poate face pe unii să se mire de 
validitatea mesajului, însă orice credincios sincer va descoperi că există 
texte biblice din belşug care sprijină perspectiva lui Pavel cu privire la cruce, 
în relaţie cu răstignirea noastră cu Hristos.  
         Nu este necesară o revelaţie a lui Hristos pentru a-L înţelege pe Isus 
din Nazaret. Oricine poate citi evangheliile şi se poate bucura de 
minunatele relatări din ele. Totuşi, intrând în epistole, e nevoie de 
puternica lucrare a Duhului Sfânt pentru deschiderea ochilor cuiva, ca să-L 
vadă pe Isus în moartea şi învierea Sa.   
         Poate că acest contrast este cel mai bine ilustrat de exemplul găsit în 
Ioan capitolul 12. În această porţiune a Scripturii, aflăm că nişte greci Îl 
căutau pe Isus. Ca să poată vorbi cu El, aceştia au încercat să-l convingă pe 
Filip spunându-i: „Domnule, am vrea să-L vedem pe Isus.” (Ioan 12:21) 
Probabil că această dorinţă a străinilor de „a-L vedea” pe Isus era un lucru 



 50 

care-i încânta pe ucenici. Şi totuşi, răspunsul lui Isus la solicitarea lor nu le-a 
încurajat ucenicilor aşteptările cu privire la o eventuală misiune în 
străinătate. În loc să-i întâmpine pe cei care doreau „să-L vadă pe Isus” cu 
braţele deschise, Domnul S-a întors şi a prezentat o cu totul altă 
perspectivă asupra Lui Însuşi. „Adevărat, adevărat vă spun că dacă 
grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar 
dacă moare, aduce mult rod.” (Ioan 12:24) Putem trage concluzia că Isus nu 
era interesat să obţină mai mulţi urmaşi pe baza vieţii şi lucrării Lui 
pământeşti, ci de roada adevărată produsă de răstignire (conform cu Ioan 
12:26). 
         Aceşti greci doreau „să-L vadă” pe Isus, dar a-L vedea pe Isus din 
Nazaret, nu este acelaşi lucru cu a-L vedea pe Hristos cel crucificat. Ei 
căutau să vadă pe cineva care oferea binecuvântări. Acelaşi contrast poate 
fi observat şi în Luca 12:50. Când ucenicii I-au cerut anumite binecuvântări 
şi privilegii, Isus le-a spus despre moartea Sa. Cu toate că ei Îl căutau pe Cel 
ce binecuvânta, Isus dorea să le prezinte Mielul atât lor, cât şi tuturor celor 
ce-L ascultau. E uşor să înţelegem cum de au putut ucenicii să greşească. 
Timpul pe care-L petrecuseră cu Isus, fusese plin de miracole şi 
binecuvântări. În acel moment crucea le era ceva străin (conform cu Marcu 
9:31-32; Luca 9:44-45). 
         Chiar dacă lucrurile au stat aşa atunci, după înviere îi găsim pe apostoli 
propovăduindu-L pe Isus într-un mod cu totul diferit. În scrisorile lor către 
biserici, aceiaşi ucenici fac doar o singură referire la lucrarea de pe pământ 
a lui Isus. Ei nu mai menţionează miracolele sau întâmplările trăite 
împreună cu Isus din Nazaret, pentru a-L prezenta oamenilor, pentru că 
acum, Domnul nostru, în moartea şi învierea Lui, devenise principalul lor 
subiect şi acesta era răspunsul lui Dumnezeu dat omenirii.  
         În Faptele Apostolilor, Petru îşi începe predica vorbind despre Isus din 
Nazaret, Cel care binecuvântează, dar apoi explică faptul că EL (Dătătorul 
binecuvântărilor) a fost Cel răstignit (Fapte 2:22-23). La cruce nu-L vedem 
pe Isus din Nazaret vindecând, ajutând şi binecuvântând: Îl vedem pe Isus, 
Mielul.   
         În Ioan 12:21, ni se spune să faima lui Isus (ca şi Isus din Nazaret) i-a 
atras pe câţiva oameni, însă crucea Lui îi va atrage pe toţi oamenii (conform 
cu Ioan 12:32). „Atragerea” aceasta din versetul 21 era legată de un om şi 
de o lucrare, însă „atragerea” la care Isus S-a referit în versetul 32 era 
înspre Hristos cel răstignit. „Atragerea” aceasta pe care Isus o menţionează 



 51 

nu se referă la mântuire. Căci Mântuitorul continuă tema necesităţii morţii 
pentru a aduce roadă (versetul 24) şi a locului nostru împreună cu El în 
acest plan (versetele 25-26). El vorbeşte despre noi ca fiind atraşi în propria 
noastră moarte cu El la Calvar. Când Isus a spus: „Voi atrage la Mine pe toţi 
oamenii” El Se referea la cruce. Noi suntem atraşi spre el la cruce pentru a 
muri (conform cu Galateni 2:20). 
 

Două feluri de înţelepciune 
 
         Luând Galateni 6:14 ca şi text de bază, am înţeles PERSPECTIVA lui 
Pavel cu privire la cruce, perspectivă diferită de a majorităţii credincioşilor. 
Putem acum să mergem mai departe şi să aflăm DE CE s-a lăudat Pavel cu o 
cruce care-l răstigneşte. Însă pentru a înţelege marea discrepanţă dintre 
dedicarea lui faţă de cruce şi a noastră, trebuie să ne uităm cu seriozitate la 
FELUL de înţelepciune care l-a călăuzit, în comparaţie cu FELUL de 
înţelepciune după care se conduc cei mai mulţi oameni. 
         În 1 Corinteni 2:6-7, Pavel a spus că el are o formă de înţelepciune în 
predicare, însă aceasta era diferită de concepţia lumii cu privire la 
înţelepciune. Lumea avea o „înţelepciune a acestui veac”. Definiţia lui 
Dumnezeu cu privire la „înţelepciunea acestui veac” nu include marile 
concepte matematice, dezvoltarea tehnologiei şi invenţiile. Nu are nimic 
de-a face cu domeniul material în sine, ci mai degrabă cu motivele folosirii 
acestuia şi cu motivele care au dus la formarea punctelor de vedere umane, 
deoarece ele determină înţelepciunea acestui veac pe baza căreia omul 
acţionează. 
         Înţelepciunea acestui veac este o acumulare de gânduri, idei şi metode 
destinate progresului individual, care-l ajută pe om să avanseze şi să 
câştige. Forţa conducătoare din spatele acestei înţelepciuni este sinele. 
Totul se bazează pe promovarea sinelui. Principiile, metodele, ideile geniale 
şi programele de studii aprofundate au acelaşi scop în ele însele – 
dezvoltarea sinelui. Aceste concepte şi filozofii sunt ţesute împreună şi 
formează perspectiva numită „înţelepciunea acestui veac”. 
         Această înţelepciune are stricta intenţie de a facilita continuarea unei 
existenţe concentrate pe sine şi punerea cuiva deasupra celorlalţi. Însă 
înăuntrul înţelepciunii acestui veac se află seminţele autodistrugerii sale. 
Isus a menţionat-o ca pe o lege neschimbabilă: „Oricine va căuta să-şi scape 
viaţa o va pierde.”  (Luca 17:33) Din moment ce înţelepciunea lor caută să-i 
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salveze pe ei înşişi, ei vor avea parte de un sfârşit sigur, „vor fi nimiciţi” 
(conform cu 1 Corinteni 2:6). Pe de altă parte, înţelepciunea crucii, care 
pare să ducă la pierdere, de fapt sfârşeşte având un câştig veşnic. 

Înţelepciune ascunsă 
 

„Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută 
ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, 

 mai înainte de veci” 
1 Corinteni 2:7 

 
         De ce spune Pavel despre înţelepciunea lui Dumnezeu că este 
„ascunsă”? Din două motive: primul, deoarece Dumnezeu a ascuns-o, iar al 
doilea, deoarece ea este complet străină minţii omeneşti. Mai întâi, să ne 
uităm la ea din perspectiva lui Dumnezeu. Acest plan, în care El doreşte să 
ne cuprindă, este un plan întocmit cu mult înainte. Versetul spune: „Mai 
înainte de veci.” Aceasta înseamnă că înţelepciunea ascunsă a lui 
Dumnezeu a existat ÎNAINTE DE ÎNTEMEIEREA LUMII, înainte de existenţa a 
ceva material de care ea să se lege. 
         Crucea este fundamentul căii lui Dumnezeu. Înţelepciunea ei a fost 
ascunsă în mintea lui Dumnezeu şi avea drept scop principal să facă din 
cruce obiectul laudei omului. Conform cuvintelor apostolului, a fost 
rânduită „spre slava noastră”. Putem observa că Pavel a îmbrăţişat această 
înţelepciune şi s-a lăudat doar cu crucea. Deşi această înţelepciune a fost 
ascunsă de la începutul vremurilor, ea este menită să devină acum 
înţelepciunea noastră şi lucrul cu care să ne lăudăm, pentru că am fost aleşi 
în acest scop. 
         Un alt motiv pentru care înţelepciunea lui Dumnezeu este ascunsă i se 
datorează omului. Problema lumii este orbirea omului. Cei care 
îmbrăţişează înţelepciunea omenească se consideră înţelepţi după 
standardele lor, însă sunt complet orbi faţă de înţelepciunea care indică 
spre un mod de viaţă lipsit de egoism. Înţelepciunea lui Dumnezeu este un 
mister pentru mintea absorbită de sine a omului. Pentru om ea nu are 
niciun sens. El nu va formula concepte bazate pe ea, deoarece această cale 
îi este străină. El nu o poate vedea, iar dacă este confruntat de către ceilalţi 
cu ea, o va considera „nebunie”. Omul poate scrie un scenariu de film 
despre o faptă lipsită de egoism, însă când se va confrunta cu o criză în 
propria lui viaţă, se va întoarce întotdeauna spre protejarea sinelui său. 
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Taina acestei înţelepciuni împiedică omenirea centrată pe sine să intre pe 
pământ sfânt.  
         Oamenii orbi aleargă pe căile lor, dependenţi fiind de înţelepciunea 
acestui veac pentru a fi ajutaţi, însă Dumnezeu o vede ca fiind zadarnică. 
„Nimeni să nu se înşele: dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul 
veacului acestuia, să se facă nebun... " Cum îl defineşte Dumnezeu pe omul 
nebun? Ca fiind acela care nu se mai ghidează după înţelepciunea acestui 
veac. Iar definiţia Lui cu privire la cel înţelept este următoarea: „... ca să 
ajungă înţelept. Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui 
Dumnezeu.” (1 Corinteni 3:18-19). Pentru ca Dumnezeu să considere pe 
cineva înţelept, va trebui ca persoana respectivă să adopte un punct de 
vedere complet nou bazat pe cruce. Aceasta este înţelepciunea lui 
Dumnezeu!  
 

Având temelia pe apostoli şi profeţi 
 
         Atunci când cineva prezintă crucea în maniera în care Pavel a făcut-o 
în Galateni 6:14, de obicei întâmpină rezistenţă. Cei ce opun rezistenţă fac 
totul prin puterile lor pentru a dovedi că punctul lor de vedere este corect.  
Ei caută să descrediteze şi vorbitorul, şi mesajul lui despre cruce. O parte a 
tacticii este aceea de a încerca să demonstreze că este vorba doar de 
diferenţa de opinie dintre doi oameni cu păreri diferite.  
         Însă faptul că predicăm crucea drept mesajul central al creştinismului, 
nu înseamnă că noi avem dreptate. Această realitate exista încă înainte ca 
noi s-o credem. A fost planul fundamental al lui Dumnezeu de două mii de 
ani încoace şi din veşnicie. Singura noastră parte a fost să alegem să urmăm 
ceea ce Domnul ne-a vestit prin apostoli şi profeţi. Biserica şi mesajul 
nostru sunt zidite pe învăţătura apostolilor conform cu Efeseni 2:20-22. 
Învăţătura dată de Pavel aici este aceea că noi am devenit locaş al vieţii lui 
Dumnezeu. În versetul 16 el arată că acest lucru este realizat de cruce.  
         De la bun început această învăţătură a fost temelia pe care părinţii 
fondatori au zidit biserica. Acum, noi zidim biserica pentru generaţia 
noastră. Zidim noi  biserica lui Isus pe ceva diferit decât au făcut înaintaşii 
noştri în Biblie? 
         Toţi cercetătorii Bibliei sunt de acord că Pavel a fost unul dintre 
părinţii fondatori. Aproape nimeni nu neagă acest fapt. El nu a început să 
zidească o temelie a felului în care să trăim pentru Dumnezeu; în schimb, el 
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a început prin a ne spune cum să murim. Orice instrucţiune de a trăi pentru 
Dumnezeu, fără a muri mai întâi faţă de sine, este nepotrivită. Atât în 
versetul nostru din Galateni, cât şi în restul epistolei, este clar că unii 
oameni din acea biserică locală nu erau de acord cu Pavel asupra a ceea ce 
este important. Deşi nu era o învăţătură populară, prezentarea crucii ca şi 
sfârşit al vieţilor noastre a fost lucrul pe care părinţii fondatori ai bisericii au 
continuat să-l accentueze. Predicarea crucii a fost atacată în acele vremuri 
şi aşa va fi şi azi. Orice copil adevărat al lui Dumnezeu şi orice slujitor al 
Domnului ar trebui să ia poziţie cu privire la ceea ce Domnul a spus că este 
lucrul central. A proceda astfel înseamnă a fi de partea tuturor părinţilor 
fondatori în ascultarea lor privind răspândirea mesajului lui Hristos şi al 
răstignirii Lui.  
         A aborda punctul de vedere al apostolului Pavel nu este un lucru greşit 
deloc. El a fost omul ales de Dumnezeu care a prezentat mesajul ales de 
Dumnezeu. El a fost ales de Dumnezeu pentru a ne da MESAJUL CORECT. 
Nici în primul secol, nici azi, nu s-a pus problema acceptării sau respingerii 
mesajului lui Pavel în detrimentul opiniei sau mesajului altcuiva. Vi-i puteţi 
imagina pe galateni vorbind aşa cum vorbesc unii astăzi? I-aţi putea auzi 
zicând: „Această prezentare a crucii nu este învăţătura pe care noi o 
dorim.” Totuşi, nu puteţi da la o parte responsabilitatea pe care o aveţi faţă 
de Cuvântul lui Dumnezeu spunând: „Aceasta este ceea ce a crezut Pavel, 
dar eu nu cred.” Dumnezeu nu a vrut ca doar biserica primară, ci întreaga 
biserică din toate timpurile să fie zidită pe această temelie a crucii. Vom 
suferi noi persecuţie pentru poziţia noastră? Probabil. Dar este mai bine să 
suferim pentru ceva ce este în acord cu inima lui Dumnezeu, decât să 
evităm persecuţia, doar pentru că nu vrem să suferim.  
 

Mesajul crucii stârneşte persecuţie 
 

„«Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi 
porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, 

şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe 
pământ va fi dezlegat în ceruri.» 

Atunci a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. 
De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să 

meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea 
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preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorât 
şi că a treia zi are să învieze.” 

Matei 16:18-21 
 

         Isus S-a bucurat de anii în care între El şi Petru, ucenicul Său, a fost 
dragoste şi unitate. Primul semn al unei reale rupturi între ei este descris în 
Matei 16:13-18, unde Isus îi prezintă conceptul crucii. ÎN ACEL MOMENT 
Petru reacţionează. Versetul 22 spune: „Petru L-a luat deoparte şi a început 
să-L mustre, zicând: «Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se 
întâmple aşa ceva!»” Observaţi cum, în cazul lui Isus, persecuţia nu a apărut 
decât în momentul predicării crucii. Cuvintele lui Petru ar putea semăna cu 
cele ale unor creştini moderni din vremea noastră: „De ce vorbeşti doar 
despre moarte şi cruce?” Dacă propriii Săi ucenici L-au atacat, ce ni se va 
întâmpla nouă? În ce altă privinţă îl vedem pe Petru mustrându-L pe Isus, ca 
şi când El ar greşi? Chiar şi azi, mulţi dintre ucenicii Domnului umblă cu El 
prin diferite încercări şi necazuri, însă în cele din urmă crucea îi face să se 
poticnească.  
         De ce este adevărat acest lucru? Crucea a fost factorul prin care s-a 
produs dezbinarea de-a lungul secolelor. Crucea îi poate dezbina pe unii 
oameni care s-au înţeles bine, în mod normal. Predicarea ACESTEI CRUCI a 
fost întotdeauna persecutată. Pe de altă parte, foarte rar vezi oameni 
persecutaţi pentru credinţa lor, fiindcă propovăduiesc crucea doar ca mijloc 
al mântuirii. Predicatorii din zilele noastre sunt stimaţi şi se îmbogăţesc ca 
urmare a unei asemenea predicări. Acest lucru contrastează puternic cu 
poziţia părinţilor fondatori, care au continuat să propovăduiască crucea 
plătind chiar şi cu viaţa propovăduirea lor.  
 

Prezentând opinii contradictorii 
 
         Înţelegând adânca dedicare pe care o avea Pavel faţă de cruce, să 
examinăm motivele pentru care el a făcut acele afirmaţii la momentul 
respectiv. În Galateni 6:14, ce l-a determinat pe Pavel să-şi declare cu 
îndrăzneală opinia despre o cruce care ne răstigneşte? Versetele sunt parte 
din scrisoarea trimisă unor credincioşi care locuiau într-o regiune numită  
Galatia. Pavel le-a scris aceste lucruri deoarece erau oameni care prezentau 
alte opinii, contradictorii, cu privire la adevărul despre cruce aşa cum îl ştia 
el. Lor li se prezenta o perspectivă care nu se potrivea cu ceea ce Pavel le 
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predicase iniţial. El punea astfel în contrast înţelegerea lui cu punctele de 
vedere ale celorlalţi predicatori ai crucii. Aşa că le-a spus: „Treaba lor ce fac 
alţii, însă Dumnezeu să mă ferească să vă predic o altă explicaţie a crucii” (a 
se vedea Galateni 6:14). 
         Din cuvintele lui înţelegem că el apăra o anumită perspectivă a crucii 
care nu le era populară multora dintre cei ce-şi spuneau credincioşi. 
Aparent, alte expuneri ale crucii câştigau teren, aşa că el a considerat 
necesar să apere ceea ce considera că era punctul de vedere al lui 
Dumnezeu. Parcă Dumnezeu îi spunea lui Pavel: „Nu noi suntem vocile care 
se opun, ci ei.” Observaţi încrederea şi îndrăzneala cu care el li se adresa 
credincioşilor din Galatia, în timp ce îşi declara înţelegerea privind crucea. 
Deşi predicarea unei cruci pe care suntem răstigniţi este ceva împotriva 
naturii umane, lui Pavel nu i-a fost teamă să facă acest lucru. În felul în care 
el li s-a adresat bisericilor din Galatia, Pavel n-a lăsat loc pentru opinia 
opoziţiei, ci a predicat crucea propriei noastre morţi.  
         Predicarea crucii nu este ceva de care ar trebui să ne ruşinăm sau să 
ne dezicem ca să nu suferim persecuţie din pricina ei. În schimb, ar trebui să 
o punem în prim-plan şi să ne concentrăm toată atenţia asupra ei.  
Subiectul crucii ar trebui să se ridice deasupra oricărui alt subiect biblic. Lui 
Pavel nu i-a fost ruşine să procedeze astfel, chiar dacă alţii au căutat să 
uzurpe bisericile pe care le-a înfiinţat şi să-i determine pe credincioşi să-l 
considere ca pe un străin. Tot aşa cum mesajul lui Pavel a părut să fie 
nelalocul lui, şi în zilele noastre mesajul nostru va părea contrar la ceea ce 
se predică în mod normal despre cruce. Cu toate acestea, este mai bine să 
fim în contradicţie cu perspectiva majorităţii creştinilor decât să fim în 
contradicţie cu Cuvântul lui Dumnezeu.   
 

„Să mă ferească Dumnezeu... ” 
 
         Când Pavel vorbeşte despre persecuţia suferită datorită crucii, el se 
referă la aceeaşi cruce din Galateni 6:14 cu care el se laudă. Din cauza 
temerii că ar putea fi persecutaţi, unii evită predicarea crucii care implică 
propria noastră răstignire. Totuşi, cred că prima noastră preocupare trebuie 
să fie aceea de a nu-L ofensa pe Dumnezeu. A ne confrunta cu oamenii răi 
care ne persecută este una, dar a ne confrunta cu un Dumnezeu mânios 
datorită faptului că vrem să ne autoprotejăm, este cu totul alta. În inima 
fiecărui creştin ar trebui să crească o admiraţie şi o preocupare pentru 
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lucrurile despre care Domnul Isus ne-a spus să le onorăm, indiferent cât  
ne-ar costa. 
         Pavel a manifestat această reverenţă atunci când a spus: „În ce mă 
priveşte, departe de mine gândul (să mă ferească Dumnezeu, expresia 
folosită în versiunea engleză, n. trad.) să mă laud cu altceva decât cu crucea 
Domnului nostru Isus Hristos… ” Ce semnificaţie au pentru noi aceste simple 
cuvinte „să mă ferească Dumnezeu”? În Vechiul Testament ni se spune: „Să 
nu furi.”  Există o teamă de Dumnezeu la auzul acestei porunci care se 
transmite peste secole şi ajunge până la noi. Dar sunt porunci în Noul 
Testament care au o importanţă chiar şi mai mare decât aceasta în ochii lui 
Dumnezeu, deşi limbajul este uşor diferit. Ne-am obişnuit cu propoziţii care 
încep cu cuvintele „Să nu… ” Şi orice începe cu cuvintele acestea ne câştigă 
imediat respectul. Însă nu folosirea anumitor cuvinte ar trebui să ne atragă 
atenţia faţă de Dumnezeu, ci recunoaşterea faptului că Dumnezeu vrea să 
avem în vedere ceva la fel de semnificativ şi important. De exemplu, Pavel a 
spus: „Să mă ferească Dumnezeu să mă laud cu altceva... ” Dacă ar fi folosit 
alte cuvinte şi ar fi spus: „Să nu vă lăudaţi cu nimic altceva  decât cu crucea 
propriei voastre răstigniri”, aţi fi respectat-o?  
         Cred că pentru mulţi azi, expresia „Să mă ferească Dumnezeu” a 
căpătat o semnificaţie colocvială, în loc să fie primită ca o poruncă de la 
Dumnezeu.  Pavel nu a folosit-o colocvial. Ci el s-a gândit că ar fi ceva de 
neacceptat să se laude cu cu orice altceva. El nu a adoptat această poziţie 
pentru că îi era favorită, ci fiindcă a simţit că Dumnezeu îi interzicea să 
adopte o alta.  
 

„În ce mă priveşte, departe de mine gândul... ” 
 

         Pavel şi-a însuşit aceste cuvinte în mod personal, folosind pronumele 
„eu”.  La fel ca Pavel, fiecare dintre noi trebuie să aplicăm scripturile în mod 
personal la vieţile noastre. Să vedem cum a aplicat el acest concept la sine 
însuşi, pe baza textului biblic la care ne referim.  
         Pronumele personal „eu” este folosit de cinci ori în acest verset. Chiar 
dacă secţiunea aceasta va fi considerată mai dificilă, îmi asum riscul de a o 
prezenta în folosul celor care consideră că merită efortul de a înţelege mai 
adânc aceste lucruri. 
         Prin pronumele personale folosite la începutul textului: „În ce mă 
priveşte, departe de mine gândul să mă laud... ”, el se referă la „eul” 
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„fiinţei” lui care se laudă cu crucea propriei sale morţi. Vedem deci acea 
parte din Pavel care se laudă şi o face cu crucea.  
         Apoi continuă: „... prin care lumea este răstignită faţă de mine... ” 
Următorul pronume nu este diferit de cele anterioare. Este vorba despre un 
singur „eu” aici, însă apare sub diferite aspecte. Aici e vorba de „eul” 
răstignit. „Eul” răstignit faţă de lume. „Eul” „fiinţei” noastre nu se poate 
lăuda cu acea cruce care-l răstigneşte, dacă acelaşi „eu” nu este deja mort 
cu Hristos. Pentru a îmbrăţişa cu voioşie un concept referitor la distrugerea 
sinelui, e nevoie de ceva mai mult decât de un bun învăţător sau de o bună 
prezentare a materialului. E nevoie de moarte.  
         Dacă nu am intrat în moartea despre care apostolul vorbeşte, atunci 
„eul” la care se referă Pavel că se laudă, nu va fi acelaşi cu „eul” despre care 
el vorbeşte. Când el afirmă aceste lucruri, el nu are planuri secrete sau 
dorinţe proprii, deoarece pentru Pavel, acelaşi „eu” care se laudă cu crucea 
a fost deja omorât de ea.  
         Dacă „eul” din afirmaţie se bazează pe un „sine” care nu a fost încă 
răstignit, atunci versetul ar trebui să sune cam aşa: „În ce mă priveşte, 
departe de mine gândul să mă laud” – punct. De ce? Pentru că în acest caz 
sinele nu are cu ce să se laude – cel puţin nu înaintea lui Dumnezeu 
(conform cu Romani 4:2). Dacă „eul” fiinţei noastre nu este răstignit, atunci 
el va comanda gândurile, alegerile şi direcţia în care va merge trupul fizic. 
Chiar dacă o asemenea persoană merge pe calea creştină, viaţa sa va fi 
lipsită de cruce şi lipsită de Hristos ca şi sursă a vieţii.  
         Este o realitate faptul că unii nu vor să accepte moartea lor cu Hristos 
pe cruce, nici nu-L vor pe Isus ca viaţă. Ei vor doar să fie creştini. În 
încercarea de a-şi păstra propriile vieţi, unii vor cita din 2 Corinteni 5:20, 
unde se vorbeşte despre împăcarea noastră cu Dumnezeu şi despre faptul 
de-a fi ambasadorii Lui în privinţa reconcilierii. „Noi, dar, suntem trimişi 
împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă 
rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” Deşi 
acest verset spune adevărul, trebuie să luăm în considerare premisa sa 
dintr-un verset anterior. Versetul 14 trebuie menţionat mai întâi! „Căci 
dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a 
murit pentru toţi, toţi deci au murit.” Aceste versete împreună dovedesc că 
noi nu suntem doar împăcaţi, dar şi morţi cu Hristos. Ceea ce vreau să spun 
sunt două lucruri. Primul, nu trebuie să lăsăm niciodată crucea deoparte! Al 
doilea, să nu încercăm niciodată să reconciliem ceva ce Dumnezeu a 
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îndepărtat la cruce. Prea mulţi dintre copiii lui Dumnezeu au plecat ca şi 
ambasadori ai Lui, fiind însă ignoranţi cu privire la crucea PROPRIEI 
NOASTRE RĂSTIGNIRI, propovăduind reconcilierea a ceva ce Isus a respins şi 
a pus pe cruce. Poate exista o încălcare mai flagrantă a acestui adevăr, 
decât aceasta?  
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Răstignirea credinciosului 

Întrebări de studiu 
 

PARTEA A DOUA: A ne lăuda cu crucea 
O explicaţie la Galateni 6:14 

 
1. Scrieţi Galateni 6:14. 
 
2. Cu ce s-a lăudat Pavel în mod exclusiv? (Galateni 6:14) 
 
3. Faţă de ce suntem răstigniţi? (Galateni 6:14) 
 
4. Dacă principiul sinelui acţionează într-o persoană, ce îi comunică acest 
lucru? (1 Ioan 5:19) 
 
5. Ce fac cei care se simt ofensaţi de cuvântul crucii? (Psalmul 17:12-14) 
 
6. Care trebuie să fie baza pentru trăirea noastră creştină? (Galateni 2:20) 
 
7. Care este scopul răstignirii fiinţei noastre? (1 Ioan 4:4) 
 
8. Ce ar îndepărta-o pe o persoană de predicarea crucii? (Evrei 2:15) 
 
9. Cum afectează crucea doctrinele noastre? (Ioan 7:16) 
 
10. Care este responsabilitatea individului atunci când Isus stă afară şi bate 
la uşa bisericii? (Apocalipsa 3:20) 
 
11. Ce a vrut Isus să spună când a vorbit despre ceasul proslăvirii Sale? 
(Ioan 12:23-24) 
 
12. Atunci când cei mai spirituali oameni se întâlnesc şi discută cu Isus, 
despre ce anume vorbesc? (Luca 9:28-31) 
 
13. Cu ce nu se mai laudă Pavel? (Filipeni 3:3-7) 
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14. Ce efect va avea asupra credinciosului înţelegerea corectă a capitolului 
7 din Romani? (Romani 7:24-25) 
 
15. Dacă-L ignorăm pe Hristos şi crucea Lui despre care citim în Cuvântul 
Lui, care va fi reacţia noastră la revenirea Lui în persoană? (Luca 16:17-31) 
 
16. Cât de mult se laudă Pavel cu crucea? (1 Corinteni 2:2) 
 
17. Pavel se laudă cu crucea. Cu ce se laudă adversarii lui? (Galateni 6:13) 
 
18. Ce roade aveau ei? (Galateni 4:22-31) 
 
19. Ce-i face pe oameni să fie ofensaţi de cruce? (Galateni 5:11) 
 
20. Ce a spus Pavel cu privire la predicarea crucii referindu-se la tendinţa 
naturală a omului de a-şi păstra viaţa? (1 Corinteni 1:18, 23) 
 
21. Pe cine vom descoperi dacă vom lăsa în urmă tendinţele cărnii pentru a 
căuta inima lui Dumnezeu? (2 Petru 1:1) 
 
22. Dacă un om nu primeşte mesajul lui Hristos şi al răstignirii Lui, unde va 
căuta mântuirea? (1 Corinteni 1:22) 
 
23. Care este singura cale de a-L cunoaşte pe Dumnezeu? (Ioan 1:18) 
 
24. Cum li S-a prezentat Isus celor care doreau să-L vadă? (Ioan 12:24) 
 
25. Ce a făcut Isus când ucenicii au căutat binecuvântări şi privilegii? (Luca 
12:50) 
 
26. Cum au reacţionat ucenicii când Isus le-a vorbit despre cruce? (Luca 
9:44-45) 
 
27. Cum L-a descris Petru pe Isus în prima lui predică? (Fapte 2:22-23) 
 
28. Faima lui Isus a atras __________ oameni, dar crucea lui Isus îi atrage 
pe _________ oamenii. (Ioan 12:23, 32) 



 63 

29. De ce a fost necesară moartea lui Isus şi cum ne încadrăm noi în acest 
plan? (Ioan 12:24-25) 
 
30. Cum descrie Pavel înţelepciunea pe care o propovăduieşte? (1 Corinteni 
2:6-7) 
 
31. Cum explică Luca 17:33 că înţelepciunea acestei lumi conţine sămânţa 
propriei sale distrugeri?  
 
32. Ce se întâmplă, conform cu 1 Corinteni 2:6 cu aceia care se folosesc de 
înţelepciunea acestei lumi? 
 
33. De când există înţelepciunea ascunsă a lui Dumnezeu? (1 Corinteni 2:7) 
 
34. Care este definiţia lui Dumnezeu pentru omul nebun? Dar pentru cel 
înţelept? (1 Corinteni 3:18-19) 
 
35. Pe ce sunt zidite biserica şi propovăduirea ei? Cum s-a întâmplat acest 
lucru? (Efeseni 2:20-22, 16) 
 
36. Când a fost primul semn al unei fisuri în relaţia dintre Petru şi Isus? 
(Matei 16:18-22) 
 
37. Ce cuvinte din Galateni 6:14 demonstrează că reverenţa lui Pavel faţă 
de cruce este la fel de mare ca şi reverenţa sa faţă de cele 10 porunci? 
 
38. De unde rezultă că Pavel a ales să aplice crucea în viaţa personală? 
(Galateni 6:14) 
 
39. Înaintea cui nu ne putem lăuda dacă „eul” nostru nu este răstignit? 
(Romani 4:2) 
 
40. Care sunt premisele pentru ca noi să putem fi ambasadorii împăcării? (2 
Corinteni 5:14, 20) 
 
41. Ce cuvinte din Galateni 6:14 ne arată că Isus este cel care ne-a dus la 
cruce? 
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42. Cum este predicarea lui Hristos pentru cei care nu sunt deschişi să o 
audă? (1 Corinteni 1:23) 
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Concluzie 
 
         În încheiere, m-aş bucura mult să ştiu că mulţi dintre cei care citesc 
aceste rânduri se numără printre aceia care au îmbrăţişat deja mesajul 
crucii. Ideea răstignirii lor cu Hristos nu le este străină. Vouă vă spun, nu vă 
mulţumiţi cu puţin! Păstraţi-vă inima flămândă întotdeauna şi înclinată să-L 
cunoască pe Domnul Isus din ce în ce mai mult. Nu vă odihniţi în ceea ce 
deja ştiţi, ci căutaţi să-L cunoaşteţi dincolo de limitele înţelegerii de acum.  
         Iar pentru cei cărora această învăţătură le este nouă, le spun, nu 
respingeţi imediat această realitate şi nici n-o acceptaţi orbeşte ca fiind 
adevărată. Cercetaţi Biblia şi cereţi-I Duhului Sfânt să vă reveleze lucrurile 
legate de acest mesaj şi pe care El doreşte ca voi să le primiţi. Noi, cei care 
L-am ales pe Hristos şi pe El răstignit, ne amintim aversiunea iniţială faţă de 
PROPRIA NOASTRĂ MOARTE la Calvar. 
         Vor fi şi dintre aceia care se uită la cruce ca la ceva negativ sau ca la 
duşmanul lor. Însă veniţi să ne uităm încă o dată la versetul nostru şi să 
descoperim ceva ce n-am remarcat până acum. „În ce mă priveşte, departe 
de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus 
Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!” 
Observaţi cuvintele „prin care”. Aceste cuvinte se referă la Isus Însuşi. EL 
este cel care te-a luat la cruce. Mai crezi că poţi respinge crucea şi să-L 
primeşti pe Isus, ca şi când L-ai putea separa de ea? El a venit cu scopul 
precis de a merge la cruce şi doreşte din toată inima ca tu să mori pe crucea 
Lui. „Prin care am fost răstignit... ”  Să lăsăm aceste cuvinte să ne pătrundă! 
Te afli printre aceia care Îl urmează pe Isus în moartea Lui pentru ei, însă Îl 
resping pe acelaşi Isus când încearcă să îi ia pe cruce cu El? 
         O anumită doză de scepticism este bună, însă e cu totul altceva ca 
oamenii să se ridice şi să lupte împotriva mesajului crucii. În timp ce unele 
dintre argumentele lor par a fi rezonabile, motivul din spatele unora care 
opun rezistenţă este doar acela de a-şi salva carnea de la răstignire, 
hotărându-se să sucească adevărul despre cruce. Ei pretind că iubesc 
crucea lui Hristos, dar urăsc crucea CARE ÎI RĂSTIGNEŞTE. Ei doresc să 
îmbrăţişeze o cruce care-i scapă de la moarte.  
         În 1 Corinteni 1:23 Pavel a spus: „Dar noi propovăduim pe Hristos cel 
răstignit… o pricină de poticnire… o nebunie.” Este o nebunie şi o pricină de 
poticnire pentru cei care nu sunt deschişi. Alţii Îl propovăduiesc pe Isus care 
trăieşte doar pentru a ne binecuvânta. Acest lucru nu este greşit, însă aveţi 
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grijă ca acest fel de predicare să nu fie o pricină de poticnire şi o nebunie  
pentru majoritatea oamenilor.  
         Prin prezentarea acestor versete, Dumnezeu le declară tuturor 
oamenilor să sunt doar două alternative: fie ne lăudăm cu crucea propriei 
noastre răstigniri, fie privim această realitate ca o nebunie şi ea devine 
astfel pentru noi o pricină de poticnire. Lăsaţi-o să fie lauda voastră şi nu 
pricina de poticnire.  
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Crucea ca mod de viaţă 
 

Capitolul unu 
______ 

 

Lucrarea prezentă a crucii 
 
 
         Cele mai multe discuţii care se poartă în cercurile creştine cu privire la 
Hristos şi răstignirea Lui, se concentrează asupra lucrării crucii PENTRU NOI. 
Mai există însă un aspect al crucii de care mulţi credincioşi par să fie străini.  
Credincioşii trebuie să ajungă să înţeleagă crucea mai mult decât doar ca 
plată pentru pedeapsa păcatului. Mă refer la lucrarea practică a crucii ca şi 
mod de viaţă. Cei ce înţeleg acest aspect ajung să vadă crucea nu doar ca 
un eveniment care a avut loc acum două mii de ani, ci o văd ca pe o 
realitate prezentă care lucrează în viaţa noastră chiar acum.   
 

Crucea istorică sau veşnică? 
 
         De la scriitorii Noului Testament aflăm despre cruce că este puterea lui 
Dumnezeu (conform cu 1 Corinteni 1:18, 24-25). Din perspectiva teologiei 
moderne, aceasta pare o afirmaţie stranie. În prezent se acordă o aşa de 
mare atenţie puterii care însoţeşte miracolele şi darurile Duhului Sfânt. În 
ce fel au considerat aceşti scriitori crucea ca fiind puterea lui Dumnezeu?  
Pentru a înţelege pe deplin această realitate, este necesar să aflăm ce nu 
este crucea. Pavel nu s-a referit la o bucată de lemn de acum două mii de 
ani ca fiind puterea lui Dumnezeu şi nici chiar la evenimentul istoric care a 
avut loc atunci. Puterea nu se află acolo. Trebuie să privim dincolo de 
aceste lucruri pentru a găsi adevărata putere a lui Dumnezeu cunoscută 
prin cruce.  
         Un motiv pentru care credincioşii nu recunosc crucea ca şi putere a lui 
Dumnezeu pe o scară mai largă, se datorează aspectelor culturale care i-au 
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fost atribuite crucii. Cu ocazia Sărbătorii Învierii, la serviciile divine ale 
bisericilor participă mai mulţi oameni ca de obicei. Mulţi consideră că acela 
este un timp sfânt, iar mersul la biserică este felul prin care unii oameni 
onorează moartea şi învierea lui Hristos. Însă crucea şi învierea lui Hristos 
înseamnă mult mai mult decât participarea la un serviciu religios odată pe 
an. La cruce noi am fost răstigniţi şi prin înviere am devenit părtaşi naturii 
divine  (conform cu 2 Petru 1:4). Acesta este primul lucru accentuat de 
Pavel şi de alţi apostoli. De exemplu, opinia pe care scriitorii biblici au   
avut-o cu privire la cruce se referea la implicaţiile ei spirituale. Ei nu repetă 
în relatările lor evenimentele istorice pentru a câştiga convertiţi. Pavel nu 
le-a scris bisericilor din perspectiva unui istoric, ci din perspectiva unuia 
care avea o strânsă legătură cu crucea lui Hristos.   
         Tot aşa, însărcinarea dată celor doisprezece apostoli era aceea de a 
prezenta realitatea vie a lui Hristos cel răstignit. Ei nu transmiteau doar 
informaţii istorice. De ce procedau aşa? Ei ştiau că nu este nicio putere 
inerentă în informaţie, ci în aplicarea crucii de către credincioşi în fiecare 
generaţie. Cu alte cuvinte, istoria morţii Sale n-ar putea fi niciodată la fel de 
puternică precum răstignirea noastră împreună cu Hristos într-o manieră 
practică, continuă. În lumina acestui adevăr a scris Pavel:  „Am fost răstignit 
împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în 
mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui 
Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.”  (Galateni 
2:20) 
         Scriitorii Noului Testament au fost profund marcaţi de felul în care 
realitatea morţii lui Hristos afectează viaţa oamenilor. Majoritatea dintre 
noi am fi acordat o atenţie mai mare oamenilor şi faptelor lor din timpul 
evenimentelor petrecute la moartea lui Isus, însă scriitorii nou-testamentali 
(nu cei ai evangheliilor), au omis aproape complet aceste informaţii. De 
exemplu, apostolul Pavel nu face nicio referire la evenimentele istorice ale 
crucificării, ci se referă la impactul de acum al crucii în vieţile noastre. Cum 
am mai spus, predicarea crucii în Noul Testament nu se leagă în primul rând 
de un eveniment.    
         Este adevărat că răstignirea s-a petrecut la o anumită dată în istorie, 
însă implicaţiile veşnice ale crucii depăşesc spaţiul temporal. Acesta este 
motivul pentru care bisericile menţionate în Noul Testament nu au fixat o 
anumită dată calendaristică pentru sărbătorirea răstignirii, fiindcă nu aceea 
era crucea propovăduită de ele. Ele sărbătoreau crucea în fiecare zi prin 
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vieţile lor şi vedeau celebrarea ei într-o anumită zi ca fiind o lucrare 
nenecesară în atingerea ţintei lor. Lor li s-ar fi părut ridicol să meargă     
într-un anumit loc pentru a sărbători moartea lui Hristos, fiindcă moartea 
Lui era, spiritual vorbind, încă la lucru în vieţile lor şi nu aveau nevoie de 
niciun eveniment special fixat în timp şi spaţiu. Dacă crucea ar fi fost un 
eveniment al trecutului, ar fi fost ceva temporal, însă ceea ce este veşnic 
este adevărat pentru toţi oamenii din toate timpurile. 
         De asemenea, sunt aceia care văd răstignirea ca pe un simbol al 
sacrificiului care îi îndeamnă pe toţi oamenii să trăiască o viaţă jertfitoare în 
felul în care a făcut-o Isus. Însă crucea este un duh şi o cale, nu doar un gest 
simbolic. O persoană se poate uita îndelung la reprezentarea simbolică a lui 
Hristos răstignit pe cruce şi să rămână la fel de egoist în natura sa. Însă 
crucea predicată de Pavel are putere nu doar de salvare, ci şi de schimbare 
a omului, dinspre înăuntru înspre afară.  
 

Nu afirmaţie sau argument teologic 
 
         Puterea crucii nu se află în niciun argument teologic. Scopul scriitorilor 
nu a fost acela de a convinge oamenii de adevărul crucii prin argumente 
teologice. Ei au prezentat crucea într-un asemenea mod încât, dacă un om 
o primeşte, egoismului lui i se va pune capăt prin viaţa Celui Înviat locuind 
în el. O asemenea schimbare morală nu se poate obţine doar prin simpla 
apărare a punctului nostru de vedere.  
         Era un lucru obişnuit în acele vremuri ca filozofii greci să se folosească 
de cuvântări persuasive pentru a convinge mulţimile. Ei combinau 
argumentele convingătoare cu o expunere mişcătoare. Însă în 1 Corinteni 2, 
Pavel a spus că el nu va folosi astfel de metode. Când puterea care mişcă 
oamenii se bazează pe abilitatea umană de a ne susţine punctul de vedere, 
noi nu depindem de puterea crucii. Oamenii pot fi profund impresionaţi de 
cuvintele şi stilul nostru oratoric, însă când ne bazăm pe acestea, am 
uzurpat dreptul Duhului Sfânt şi eficacitatea Lui. Lucrarea Duhului Sfânt 
constă în aducerea lucrurilor de pe tărâmul teologic pe cel al realităţii de zi 
cu zi.  
         Scopul pentru care crucea trebuie să devină un mod de viaţă este 
acela de a ne înlătura pe noi ca şi sursă şi a-L aduce pe Hristos ca şi centru al 
vieţii noastre. Atâta timp cât crucea nu este la lucru în mod practic în vieţile 
noastre, noi vom fi cei din prim-plan, chiar dacă vorbim despre Isus. Cu 
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siguranţă, vedem că nu doar argumentul teologic este cel care-l convinge 
pe om. De fapt, mesajul nostru poate avea un efect negativ asupra 
ascultătorilor prin faptul că îi facem să se mândrească, dacă argumentele 
noastre persuasive îi determină să creadă că au înţeles mental ceea ce s-a 
spus, fără ca Duhul Sfânt să le fi revelat. Un argument teologic poate fi 
înţeles sau primit, dar să nu aibă aplicaţie practică în viaţa celui ce-l 
primeşte. Totuşi, când crucea propovăduită de Pavel este primită, au loc 
schimbări drastice în viaţa practică. De ce este aşa? Deoarece astfel 
răstignirea ni se aplică nouă, iar învierea devine Hristos în noi. Când crucea 
este înţeleasă corect, renunţăm la lucrurile care au fost un câştig pentru noi 
şi la viaţa noastră, de asemenea (conform cu Filipeni 3:7-10). Cea mai mare 
dorinţă a noastră devine aceea ca Hristos să locuiască în noi (Coloseni 1:27). 
         Sunt cercetători care au făcut studii de arheologie şi cunosc toate 
detaliile crucilor romane şi totuşi, vieţile lor rămân necucerite. Alţii au 
studiat efectele fizice ale morţii prin răstignire. Niciunul dintre ei nu a avut 
însă nimic de-a face cu crucea despre care scriitorii Noului Testament 
vorbesc. Aceşti scriitori nu au discutat structura şi forma crucii care a stat 
pe dealul Golgota. Adevărata realitate a crucii este înţeleasă atunci când 
este luată afară din contextul istoric şi plantată în vieţile noastre. Doar 
atunci când devine o cruce interioară vom începe să vedem puterea ei. 
         Crucea nu este doar puterea lui Dumnezeu; este, de asemenea, şi 
înţelepciunea lui Dumnezeu (conform cu 1 Corinteni 1:18, 24). Calea crucii – 
a pierde pentru a câştiga şi a da pentru a primi – este înţelepciunea tainică 
a lui Dumnezeu.  Aceasta înseamnă că respingerea argumentelor teologice 
în favoarea mesajului crucii nu este suficientă. Chiar dacă i se pot prezenta 
unei persoane principiile crucii şi natura Mielului, aceasta nu va opera în 
oamenii egoişti în situaţiile vieţii de zi cu zi. Trebuie revelat duhul crucii, nu 
lucrurile referitoare la ea. Noi nu avem nevoie de o revelaţie a cunoaşterii; 
noi avem nevoie de revelaţia lui Hristos. O înţelegere profundă a crucii 
poate satisface omul nerăstignit, însă adevărata cunoaştere a crucii i se 
poate părea o nebunie. El, pur şi simplu, nu poate înţelege înţelepciunea 
ascunsă a lui Dumnezeu.   
 

Concepţii greşite despre lepădarea de sine 
 

         Un motiv pentru care unii oameni nu vor să aibă de a face cu o 
prezentare a crucii care are implicaţii practice, se datorează unei concepţii 
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greşite a ceea cred ei despre ce s-a spus. De exemplu, Isus ne-a spus să ne 
lepădăm de noi înşine, să ne luăm crucea şi să-L urmăm (conform cu Matei 
16:24). Întrebarea este: Ce a vrut El să spună prin aceste cuvinte? Poate 
citiţi relatări despre oameni ai lui Dumnezeu care au trăit în simplitate, fără 
să tânjească după ceva material. Aveau timp pentru Domnul şi pentru 
solitudine. Pentru aceasta a fost nevoie să renunţe la anumite luxuri. S-au 
mulţumit cu o existenţă modestă, deoarece aveau o relaţie îmbelşugată cu 
Domnul.  
         Ani de zile le-am admirat stilul de viaţă necomplicat şi am presupus că 
a te lepăda de tine însuţi înseamnă să trăieşti mulţumitor în simplitate. Am 
presupus că, dacă sunt serios în relaţia mea cu Domnul, voi începe să 
dăruiesc totul în ideea de a obţine mai multe de la Domnul. Îmi imaginam 
situaţia ca pe o ambarcaţiune cu motor, care, cu fiecare bagaj care era 
aruncat peste bord, câştiga viteză. Mi se părea că acesta este planul lui 
Dumnezeu pentru viaţa mea. M-am gândit că mai puţine distracţii mi-ar 
permite să acord mai multă atenţie lucrurilor lui Dumnezeu. În esenţă, 
scopul meu era înfometarea cărnii pentru a-mi hrăni duhul.  
 

Lepădarea de sine înţeleasă ca predare 
 
         Chiar dacă poate suna minunat, această afirmaţie nu atinge centrul 
problemei. Adevărata problemă nu se află în zona posesiunilor materiale, ci 
în maniera în care le posedăm. Cu alte cuvinte, problema suntem noi înşine 
şi nu lucrurile materiale. Lepădarea de sine nu este un simplu proces de 
renunţare la lucruri materiale; este procesul urmării lui Isus în moartea şi 
îngroparea Sa. Nu este ceva ce faci în primul rând în privinţa posesiunilor şi 
a stilului de viaţă, ci este vorba de a accepta şi a te identifica cu moartea şi 
învierea Sa.  
         Există o diferenţă între conceptul predării şi cel al morţii. Doar simpla 
supunere a cărnii şi lipsirea ei de plăcerile date de bunurile pământeşti nu 
este suficientă. Îţi poţi priva carnea de diverse lucruri, dar ea va continua să 
rămână vie şi-şi va cere drepturile atunci când circumstanţele vor fi 
prielnice. În loc să încercăm să-i luăm cărnii plăcerile, noi trebuie să ne 
„considerăm” morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu prin Domnul 
nostru Isus Hristos (conform cu Romani 6:11). Aceasta înseamnă mai mult 
decât a ne schimba stilul de viaţă de la unul complicat la unul mai simplu. 
Când Pavel a afirmat că dorea să-L cunoască pe Hristos în puterea învierii 
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Sale şi în părtăşia suferinţelor Sale (conform cu Filipeni 3:10), El vorbea 
despre învierea şi suferinţele lui Hristos – nu ale sale sau ale altcuiva! Cu 
alte cuvinte, el nu se concentra pe propria lui viaţă şi pe schimbarea stilului 
personal de viaţă, el căuta o schimbare A VIEŢII. El nu punea accentul pe 
predarea vieţii lui, ci pe intrarea în moartea şi învierea unei alte Vieţi – viaţa 
lui Isus Hristos, cel cu care era acum una.   
 

Chemări la altar sau altarul crucii? 
 
         Dumnezeu doreşte să venim la altarul crucii. Problema nu e aceea că 
biserica nu e familiarizată cu ideea altarului. „Chemarea la altar” este un 
lucru care are loc în multe biserici. Însă există numeroase „predări” care au 
loc în timpul chemărilor la altar, în bisericile din întreaga lume şi care nu 
sunt rezultatul morţii împreună cu Isus înăuntrul nostru (2 Corinteni 4:10). 
De multe ori, ceea ce vedem sunt doar bunele intenţii şi cele mai sincere 
eforturi ale credincioşilor care încearcă să-şi dea carnea Domnului într-un 
mod sfânt. O chemare la altar care nu duce la altarul crucii este ineficientă. 
Când o chemare la altar care este golită de cruce e singura noastră metodă 
de a lucra cu carnea, curând vom tânji din nou după lucrurile pe care I       
le-am predat Domnului. Câteodată credincioşii vor începe să se laude cu 
lucrurile la care au renunţat, socotindu-se „mai spirituali” decât alţii. 
Aceasta nu este nicidecum „moarte”, ci prezentarea cărnii într-o manieră 
predată. 
         „Predarea” este un cuvânt folosit frecvent în legătură cu schimbarea, 
dar ceea ce avem cu adevărat nevoie este natura Mielului. Cu siguranţă, noi 
nu avem încă în noi natura Mielului atunci când ne predăm lui Dumnezeu 
pentru a obţine mai multe binecuvântări de la El. Altfel spus, ne putem 
preda pentru a beneficia de un statut spiritual mai bun sau pentru a avea 
mai multă putere în lucrare, însă lucrul de care avem nevoie este moartea 
(conform cu Isaia 58:3-7). Pentru mulţi, sfinţirea înseamnă doar a fi liber de 
păcat, dar ea are mult mai mult de-a face cu predarea noastră lui 
Dumnezeu, indiferent de preţ. În consecinţă, carnea nu trebuie strunită, ci 
adusă în moarte şi îngropare, astfel încât să se ridice o Nouă Creaţie 
(conform cu 2 Corinteni 5:14, 17). Vedem o imagine asemănătoare cu zilele 
lui Noe.  
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O nouă creaţie, nu o lume curăţată 
 

„Şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.”  
2 Petru 3:6 

 
„... care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui 

Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care 
au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt. Icoana 

aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu 
este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat 

înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos.” 
 1 Petru 3:20-21 

 
         La fel cum creaţia materială din zilele lui Noe a fost înghiţită de potop, 
tot aşa se întâmplă şi cu natura noastră veche atunci când intrăm în unitate 
cu Hristos. Îngroparea vechiului pământ prin potop, este o imagine a felului 
cum viaţa naturii umane, cu tot păcatul şi chiar cu toate actele de 
devotament arătate lui Dumnezeu, a fost îngropată prin botezul cu apă. Şi 
la fel cum porumbelul a pus piciorul pe uscat doar când apele s-au retras şi 
doar când noua creaţie a început să se observe, tot aşa Duhul Sfânt va 
rămâne în noua creaţie aşa cum este ea arătată în Hristos (conform cu 
Geneza 8:11; Ioan 14:17). 
         Ideea centrală pe care vreau s-o scot în evidenţă este aceea că există o 
diferenţă între încercarea unei persoane de a preda ceea ce Dumnezeu a 
îndepărtat prin răstignire şi trăirea prin Viaţa Fiului lui Dumnezeu care face 
întotdeauna ceea ce Îi este plăcut Tatălui (conform cu Ioan 8:29). Prima are 
„o înfăţişare de înţelepciune” şi „smerenie” (conform cu Coloseni 2:23), dar 
îi lipseşte elementul esenţial al lucrării crucii şi puterea învierii Lui prin 
Trupul Său şi mădularele Sale (conform cu Coloseni 2:18-19). 
         Crucea nu trebuie niciodată privită ca un act istoric al lui Isus petrecut 
acum două mii de ani, fără să recunoaştem că am fost şi noi răstigniţi cu 
Hristos (conform cu Galateni 2:20). Iar în înviere nu trebuie să vedem doar  
ridicarea din mormânt a lui Isus şi înălţarea Sa la cer, ci să înţelegem că El, 
care este Învierea, este viaţa Trupului Său, care suntem noi. Fie ca orice 
subiect teologic pe care-l abordăm să-L aibă la bază pe Hristos – cu moartea 
şi învierea Sa. Dacă înţelegerea pe care o dobândim cu privire la diverse 
subiecte gen „predare” nu începe cu piatra de încercare a crucii şi a vieţii lui 
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Hristos, s-ar putea să ne simţim confortabil cu doctrina noastră, dar ea nu 
va avea o reală putere în vieţile noastre de a ne transforma şi de a ne da 
victoria. 
  

A-I preda controlul lui Dumnezeu sau a muri? 
 
         Problema majoră care rezultă din conceptele de bază privind predarea 
are de-a face cu definirea greşită a acesteia. Există o lipsă de înţelegere a 
faptului că Dumnezeu nu este interesat în primul rând să preia controlul 
vieţilor noastre, ci este mai interesat să le pună capăt la Calvar. Consideraţi 
Galateni 2:20: „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.”  
         Din acest verset înţelegem că scopul răstignirii fiinţei noastre cu 
Hristos este acela ca Hristos să poată trăi în noi. Cât de neînţelept ar fi să ne 
concentrăm eforturile, ca şi creştini, încercând să trăim vieţi „predate”, 
când Dumnezeu vrea ca Hristos să fie viaţa noastră! Atâta timp cât noi 
suntem cei care trăim, nu Hristos este viaţa din lăuntrul nostru. Orice 
control pe care I L-am da lui Isus asupra vieţilor noastre va fi doar o 
influenţă exterioară. Totuşi, Isus nu doreşte să aibă doar controlul vieţii 
noastre exterioare şi nici nu vrea să-I dăm controlul asupra vechii noastre 
naturi; El vrea ca noi să ne dăm morţii la cruce (conform cu Coloseni 3:3). 
Mai întâi trebuie să fim răstigniţi cu Hristos, apoi Hristos Îşi poate ocupa 
locul pe tronul inimilor noastre. Fără ca Isus să fie viaţa întronată în inimile 
noastre, vor fi probleme, deoarece oamenii se vor răzvrăti împotriva 
controlului manifestat prin reguli şi programe. Scopul Duhului Sfânt nu este 
acela de a impune controlul prin astfel de mijloace, ci de a ne aduce la 
cunoaşterea crucii şi la conştientizarea răstignirii noastre pe ea. Dacă o 
persoană înţelege această moarte, atunci regulile sau alte „impuneri” nu 
vor fi necesare.  
         Un exemplu al acestui proces ne este dat în istorisirea despre poporul 
lui Dumnezeu aflat în robie în Egipt. Pentru a începe procesul eliberării, 
Israel a trebuit să pună sângele mielului jertfit pe tocurile uşilor, fapt care 
simboliza vărsarea sângelui lui Isus. ACESTA i-a scos pe ei din Egipt. Apoi toţi 
au fost botezaţi în mare, lucru care simboliza botezul în moarte (conform cu 
1 Corinteni 10:2; Romani 6:4). Faraon şi Egiptul au fost nimiciţi prin acel 
botez, împreună cu vechea viaţă din Egipt a evreilor. Mai târziu aflăm că ei 
nu au permis acelei morţi să le capteze înţelegerea, fiindcă îşi doreau să se 
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întoarcă la ceva faţă de care au murit (conform cu Numeri 14:1-4). 
Deoarece ei nu înţeleseseră Mielul şi Marea Roşie, ei nu trăiau conform cu 
crucea, care-i declara morţi faţă de vechea lor existenţă din Egipt. Lor li se 
părea că viaţa veche este încă o alternativă viabilă. Atâta timp cât căutăm 
să venim la Dumnezeu prin intermediul unei predări care nu duce la cruce, 
vom fi deschişi să luăm în considerare o reîntoarcere la vechile noastre căi.   
Israeliţii au anulat adevărata putere a crucii, împreună cu moartea Mielului 
şi botezul lor în Marea Roşie. În loc să-şi înţeleagă moartea în timp ce 
treceau prin apă spre celălalt mal al Mării Roşii, ei s-au gândit că acum 
Dumnezeu era în controlul vieţilor lor şi că ei trebuiau să-I fie supuşi. 
Aceasta au înţeles din evenimentele eliberării lor!  
         Peste ani, nu li s-a permis să „treacă” în Canaan la Cades-Barnea, 
deoarece adevărata „trecere” care trebuia să se fi întâmplat la Marea Roşie 
nu se manifesta în inimile lor. Ceea ce nu au putut să înţeleagă a fost că 
lucrul care li s-a întâmplat prin răstignirea lui Hristos – simbolizat de Miel şi 
de Marea Roşie – trebuia să producă efecte în ei înainte de a ajunge în Ţara 
Promisă. Aceste realităţi spirituale, aşa cum le-a gândit Dumnezeu, trebuiau 
să devină pentru ei a doua natură până la momentul intrării în Canaan. Ei 
trebuiau să umble în cunoaşterea faptului că acum erau morţi şi că Hristos 
era viaţa lor (conform cu Coloseni 3:3). De exemplu, în mintea lui 
Dumnezeu, El nu i-a scos PE EI din Egipt, fiindcă El a spus că Şi-a chemat Fiul 
din Egipt (conform cu Osea 11:1). Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că din 
perspectiva lui Dumnezeu, Israel a murit pe malul egiptean al Mării Roşii şi 
doar viaţa Fiului Său a ieşit pe malul celălalt. 
         Cum a putut poporul Israel să eşueze într-un mod atât de nefericit? 
Problema nu era aceea că ei erau nişte simpli ignoranţi ai înţelesului real al 
evenimentelor lucrate de Dumnezeu în Egipt şi la Marea Roşie, ci faptul că 
ei respinseseră conceptele pe care El li le-a dat. Ei nu au intrat din cauza 
necredinţei (conform cu Evrei 3:12, 19). „Necredinţa” nu este o simplă lipsă 
a informaţiei corecte de care cineva are nevoie ca să creadă, ci faptul de a 
nu accepta adevărul atunci când eşti confruntat cu el. Din acest motiv 
profetul Isaia a spus: „Cine a crezut în ceea ce ni se vestise?” (Isaia 53:1) Noi 
trebuie să luăm moartea Lui drept moartea noastră. Când facem acest 
lucru, noi nu mai avem o viaţă a noastră separată de cea a unirii cu Hristos, 
deoarece totul este acum format şi umplut de viaţa Lui. Hristos devine 
Învierea noastră, viaţa noastră, totul. Şi CÂND înţelegem aceasta cu 
adevărat, atunci Hristos ca şi VIAŢĂ a noastră nu ni se va mai părea ceva 
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greu.  Însă atâta timp cât  crucea şi învierea nu sunt înţelese în mod real, tot 
ce vom putea produce va fi fire religioasă care tot încearcă să-I dea 
controlul lui Dumnezeu. 
 

Adevărata cale a predării 
 
         Dacă o persoană care citeşte aceste rânduri este sinceră şi doreşte să 
ştie cum să o rupă cu vechile căi de a proceda, ce ar trebui să facă? Această 
persoană religioasă bine-intenţionată, trebuie să „lase” ca mintea lui 
Hristos să fie în el (conform cu Filipeni 2:5), astfel încât el nu doar să 
accepte că Isus a murit, ci să se şi predea pe sine ACELEI morţi. Cu alte 
cuvinte, predarea devine valabilă atunci când ne conduce la crucea propriei 
noastre răstigniri (conform cu Galateni 6:14). Pentru aceasta avem nevoie 
de o minte diferită de cea carnală. Mintea carnală este una plină de 
activităţi religioase pentru Dumnezeu. În multe cazuri, ea va face orice 
lucrare pentru Dumnezeu prin care să dobândească acceptarea. Totuşi, 
mintea de care avem nevoie nu este cea dispusă să facă orice lucrare 
pentru Dumnezeu, ci una care deja a îmbrăţişat lucrarea terminată pe care 
Hristos a făcut-o la cruce. Această minte şi această moarte trebuie să fie 
înţelese şi lucrate în noi, astfel ca noi să putem intra în ODIHNA oferită de 
moartea lui Hristos. Dacă nu are loc această lucrare lăuntrică, atunci ne 
putem aştepta la alţi patruzeci de ani de rătăcire fără rost prin pustiu, din 
cauza propriilor noastre concepţii greşite. Asta este ceea ce ne dorim?  
        Am stabilit anterior că trecerea de către Israel a Mării Roşii când au 
ieşit din Egipt a reprezentat moartea, deşi ei nu au înţeles niciodată acest 
lucru. La fel, dacă noi nu înţelegem această realitate şi nu ne-o însuşim, ne 
vom afla pe o cale pe care vom încerca să controlăm şi să predăm exact 
lucrul pe care Dumnezeu l-a destinat răstignirii. Sunt momente când ne 
confruntăm cu o rezistenţă interioară atunci când ni se cere să facem un 
sacrificiu. Aceasta înseamnă că viaţa pe care o trăim nu este Hristos şi îi 
este nespus de greu gândul să şi-o dea pentru alţii (conform cu Romani 8:5, 
7-8). Nu o poate face! Va încerca să-I placă lui Dumnezeu prin mijloacele 
despre care am discutat, însă nu va putea, deoarece singurul plan pentru 
această viaţă a fost moartea prin intermediul crucii. La fel ca şi în cazul lui 
Israel, dacă nu ai îmbrăţişat moartea ta cu Hristos, te vei teme că vei fi pus 
în circumstanţe ameninţătoare pentru tine sau care te vor speria. De ce să 
ne temem că ne vom pierde viaţa dacă am înţeles că deja ne-am pierdut 
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viaţa la cruce? Singurul motiv de teamă s-ar putea datora faptului că 
răstignirea noastră cu Hristos nu s-a realizat încă la nivelul credinţei şi al 
vieţii noastre.  
         Pornind de la premisa că lucrurile sunt de-abia la început, aş vrea să vă 
pun nişte întrebări. De ce ar jura Dumnezeu în mânia Lui că Israel nu va 
intra în odihna Lui? (conform Psalmului 95:11)? De asemenea, de ce a fost 
Dumnezeu atât de supărat, încât i-a interzis primei generaţii să intre şi a 
lăsat-o să moară în pustiu? Răspunsurile la aceste întrebări ni se dau în Noul 
Testament. Poporul lui Dumnezeu a respins crucea ca şi realitate şi mod de 
lucru, căutând în schimb să aducă vechea creaţie la locul Lui de odihnă. 
ACEST lucru a adus mânia. În cartea Numeri, copiii lui Israel au numit Ţara 
Promisă „un loc rău” (conform cu Numeri 13:32). Aceasta a fost reacţia lor, 
deoarece noul loc al vieţuirii lor nu era făcut pentru oameni egoişti. Când 
prima generaţie a copiilor lui Israel a încercat să intre în „locul” Lui, pentru 
a şi-l face locul lor (Ţara), ei au strigat, au plâns, s-au temut şi nu s-ar fi dus 
acolo (conform cu Numeri 14:1-4). Inima carnală nu avea nimic de-a face cu 
Ţara, indiferent cât de convingător ar fi prezentat-o Dumnezeu înţelegerii 
lor. Văzut prin ochii lor pământeşti şi prin inimile lor egoiste, locul unde Se 
afla Dumnezeu părea foarte neatrăgător cărnii lor. Orice încercare a cărnii 
nerăstignite de a intra în realitatea lui Dumnezeu va duce la probleme, 
deoarece carnea şi duhul sunt în război permanent (conform cu Galateni 
5:17). Trebuie să înţelegem că Ţara Promisă era destinată să fie locuinţa 
unei noi creaţii, făcută în Sine Însuşi ca un Om Nou, după natura Lui 
(conform cu Coloseni 3:10). Israel nu doar că nu avea permisiunea, dar nici 
nu putea să intre în ACEA odihnă atâta timp cât vechea natură încă exista. 
Odată ce au refuzat să intre, Dumnezeu le-a spus că au fost respinşi şi astfel 
nu vor intra în odihna Lui (conform cu Numeri 14:22-23; 1 Corinteni 10:1-5, 
11-12; Evrei 3:14-19). 
         Greşeala israeliţilor le-a cauzat acestora rătăcirea prin pustiu timp de 
patruzeci de ani. Prima generaţie a trebuit să moară, mai înainte ca 
Dumnezeu să continue să lucreze cu poporul Lui din nou. De ce? Trebuiau 
să moară deoarece Iordanul nu s-ar fi dat la o parte din faţa celor care nu 
muriseră; totuşi, când îi recunoaşte pe cei care şi-au înţeles moartea 
împreună cu Hristos, le permite să se aştepte să intre în ţară. Iordanul este 
o barieră pentru fire la fel ca perdeaua care închidea Sfânta Sfintelor. Da, 
moartea este răspunsul, dar intrăm în ea prima dată la Marea Roşie, nu la 
râul Iordan. Nu trebuie să sărim în Iordan şi să se înecăm pentru a intra în 
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odihna lui Dumnezeu. Intrăm în el pentru că deja am murit la Marea Roşie. 
Iordanul ni se deschide şi intrăm în ceea ce deja s-a realizat.  
         Ceea ce accentuăm aici este faptul că modul în care ne predăm ca să 
murim cu Hristos, este mai întâi înţelegând această moarte, apoi 
îmbrăţişând-o. O altă cale de a spune aceasta este că ne predăm morţii! În 
felul în care Isus ne vede, noi ne uităm la noi înşine ca fiind morţi şi credem 
că El este absolut capabil să lucreze prin noi ceea ce noi n-am fi putut prin 
vechea viaţă. Aceasta înseamnă mai mult decât a obţine o înţelegere 
profundă. Înseamnă a ne însuşi perspectiva lui Hristos cu privire la ceea ce 
El a realizat la Calvar. O înţelegem, apoi ne-o însuşim şi, făcând astfel, 
devenim ascultători până la moartea cu El (conform cu Filipeni 2:8, 
împreună cu 3:10). Ea devine o stare a inimii noastre, nu doar o doctrină 
mentală. Ne conformăm acelei morţi acceptând-o ca şi realizată – ca fiind a 
noastră – şi intrăm în ea prin credinţă. 
         Putem concluziona că intrarea în odihna Domnului depinde de felul 
cum noi ne raportăm şi ne aliniem la moartea Lui şi la El ca Înviere a 
noastră. Dacă înţelegem atât moartea, cât şi învierea ca nişte simple acte 
făcute pentru noi, atunci obţinem doar un nou sistem de credinţă. Însă 
dacă murim în moartea Lui şi Isus devine Învierea noastră, atunci întreaga 
noastră fiinţă este schimbată. Fără ca această lucrare de transformare a 
vieţii să fie realizată în noi, noi nu vom putea înţelege crucea decât ca pe un 
simbol al creştinismului fără putere adevărată. Totuşi, puterea crucii ne 
biruieşte, ne dă la o parte şi-I permite lui Isus cel viu să Se manifeste ca şi 
viaţă a noastră. Dacă noi nu îmbrăţişăm moartea şi învierea Lui, noi avem 
adevărul doar din punct de vedere doctrinar, tăgăduindu-i puterea 
(conform cu 2 Timotei 3:5). Pe de altă parte, când ne însuşim perspectiva lui 
Isus asupra acestor lucruri, devenim părtaşi la masa Lui şi, astfel, găsim 
adevărata comuniune cu El şi în El. 
         În timp ce toate aceste lucruri pot părea minunate celui „trudit şi 
împovărat” (Matei 11:28), sună groaznic pentru cei ce caută „să-şi scape 
viaţa” (Luca 17:33). Ei nu sunt pregătiţi să audă ceva legat de egoism. Ce 
risipă de timp să predici despre frumuseţile Domnului şi ale locului unde El 
Se află unora care dispreţuiesc aceste lucruri! Totuşi, există un mesaj pe 
care putem şi trebuie să-l predicăm celor care sunt dezamăgiţi de religia 
modernă. Este mesajul crucii. Când ei aud că o persoană trebuie să intre în 
aceasta prin cruce (înţelegând lucrarea făcută la Marea Roşie, aflându-se  
acum la râul Iordan), atunci ei nu vor mai avea toate acele reacţii negative 
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şi probleme, fiindcă sunt dornici ca vechea natură şi inima carnală să le fie 
crucificate. 
         În loc să persiste în necredinţă, ei sunt gata să creadă că, încă înainte 
de cruce, Isus ne-a unit cu Sine pentru a ne duce la cruce. El a fost 
circumcis, act prin care carnea a fost dată la o parte (conform cu Coloseni 
2:11). Ce a fost acea carne îndepărtată la circumcizie? La crucea Lui, vechii 
noastre vieţi i s-a pus capăt şi acum, asemeni unor vase, trebuie să învăţăm 
să ne umplem cu viaţa Lui înviată. Intrând în realitatea Ţării Promise şi a 
unirii noastre cu Hristos, înţelegem noi lucrurile care sunt acum ale noastre 
datorită acestei uniri? Înţelegem că avem o viaţă nouă şi o nouă natură? 
Am fost înviaţi împreună cu El şi stăm împreună cu El (conform cu Efeseni 
2:6). Însă niciunul din aceste adevăruri minunate nu se poate realiza în noi, 
dacă nu înţelegem crucea şi nu o aplicăm vechii noastre naturi. 
 
„În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a 
Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui...  ci daţi-vă pe 

voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi... " 
Romani 6:5,13 

 
         E necesar să dăm la o parte vechea identitate şi să luăm una nouă. 
Doar crucea poate începe acest proces. Uitând „cele vechi” (conform cu 
Isaia 43:18-19) şi considerându-ne morţi, găsim că plinătatea vieţii Lui ne 
umple. În acelaşi fel, nunta Mielului nu a fost intenţionată să aibă loc 
pentru unirea cărnii cu sfântul Fiu al lui Dumnezeu. Ea (soţia Mielului) nu va 
mai avea natura ei veche, fiindcă va fi os din oasele Lui şi carne din carnea 
Lui (conform cu Efeseni 5:30). Speranţa ei este să-şi găsească locul în acea 
unire, pentru că despărţită de Miel, care este Viaţa ei nouă, ea nu e nimic. 
Fără acea unire ea nu va intra niciodată în „locul” Lui ca şi casă a ei.  
         Spre deosebire de evrei care nu aveau să intre în odihna lui 
Dumnezeu, soţia Mielului nu-L dispreţuieşte pe Miel; ea are nişte ochi de 
porumbiţă care continuă să privească la adevărata Lui frumuseţe. Privindu-L 
astfel, ea este schimbată în acelaşi chip cu al Lui (conform cu 2 Corinteni 
3:18). Ea preţuieşte inima Lui ca şi casă a ei, mai mult ca orice altceva. Fie 
ca inimile noastre să-L aleagă pe Miel, soţul nostru, mai presus de orice alte 
iubiri, locuri, resurse şi identităţi. Fie ca noi să păzim prima şi cea mai mare 
poruncă – aceea de a-L iubi pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima, 
sufletul şi puterea. 
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         Domnul nu ne cere un lucru greu, fiindcă ceea ce s-a făcut la cruce 
este o lucrare terminată. Totuşi, noi trebuie să ne raportăm la ea (conform 
cu Romani 6:11). Respingerea vechii noastre vieţi nu se face pe baza a ceea 
ce vedem în noi înşine, ci pe baza morţii noastre cu Hristos la cruce 
(conform cu Galateni 2:20). Cum am spus mai devreme, armonia dintre noi 
şi Dumnezeu în Ţara Promisă se bazează pe faptul că am îmbrăţişat 
moartea care a avut loc la trecerea Iordanului. De aceea Israel nu a intrat 
pe la Cades-Barnea, dar a putut s-o facă pe la Iordan. Dumnezeu ar fi vrut 
ca ei să intre în ţară prin oraşul acela sudic, dar n-au putut din pricina 
necredinţei lor (conform cu Numeri 14:1-4; Evrei 3:19). Domnul a fost forţat 
să-Şi lase poporul să rătăcească prin pustiu timp de patruzeci de ani, până 
când s-a ridicat o generaţie care urma să intre în Ţară prin moartea crucii, 
semnificată prin râul Iordan (conform cu Iosua 3:14-17). În măsura în care 
avem parte de moartea Lui, în aceeaşi măsură vom îmbrăţişa şi vom avea 
parte de resursele învierii Sale. 
         E trist că sunt oameni care se mulţumesc să participe doar o dată pe 
an la un program în biserică unde se comemorează crucea, însă nu află 
niciodată puterea ei în viaţa zilnică. Ei cred în puterea crucii, dar doar 
pentru a-i salva de pedeapsa păcatului. În multe privinţe, sărbătoarea 
Învierii a reuşit doar să ne distragă atenţia de la lucrarea mai măreaţă a 
crucii. Din spatele amvoanelor, pastorii prezintă crucea şi învierea ca pe 
nişte evenimente istorice care ţin de trecut. Cântăm apoi cântece despre 
puterea ei, însă după aceea ne întoarcem la vieţile noastre care sunt lipsite 
de adevărata putere transformatoare a crucii. 
         Atâtea concepte doctrinare pe care le avem – ca predarea şi 
supunerea, ca să menţionez doar două – sunt aplicate vieţilor noastre fără 
să ne gândim la puterea crucii. Ne trebuie o înţelegere mai amplă a lucrării 
lui Dumnezeu, decât aceea de a crede simplu că scopul de bază al lui 
Dumnezeu este să deţină controlul asupra vieţilor noastre în urma predării 
noastre! Parte a „stăpânirii ţării” înseamnă subordonării oricărei doctrine 
perspectivei lui Dumnezeu cu privire la ceea ce au realizat moartea şi 
învierea lui Hristos. 
         Dacă nu intenţionăm mai mult decât a prezenta crucea ca pe un 
eveniment istoric de care ne aducem aminte, atunci carnea noastră va 
rămâne vie şi vom continua să funcţionăm prin suflet şi fire. Indiferent de 
apartenenţa noastră religioasă, fără a avea crucea drept o realitate în vieţile 
noastre, carnea va continua să-şi injecteze motivele sale egoiste în orice 
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facem. Aceasta ne va face să ne concentrăm pe cele pământeşti şi pe noi 
înşine. Odată aflaţi în această stare, faptul de a ne alimenta dintr-o sursă 
mai înaltă a plinătăţii nu ni se va părea ceva atrăgător, deoarece forţa 
gravitaţională ne va atrage înspre sine ca şi centru.  
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Crucea ca mod de viaţă 
Întrebări de studiu 

 
CAPITOLUL UNU: Lucrarea prezentă a crucii 

 
1. Ce este crucea, conform scriitorilor Noului Testament? (1 Corinteni 1:18, 
24-25) 
 
2. Ce am devenit prin înviere? (2 Petru 1:4) 
 
3. Cum este o realitate continuă crucificarea noastră cu Hristos? (Galateni 
2:20) 
 
4. Ce metodă a refuzat Pavel să folosească pentru predicarea evangheliei? 
(1 Corinteni 2:4) 
 
5. Ce se întâmplă când crucea este înţeleasă corect? (Filipeni 3:7-8) 
 
6. Care va fi cea mai mare dorinţă a noastră când înţelegem crucea corect? 
(Coloseni 1:27) 
 
7. Crucea nu este doar _______________ lui Dumnezeu; este şi 
_________________ lui Dumnezeu. (1 Corinteni 1:24) 
 
8. Cum a numit Isus procesul urmării Lui în moartea şi îngroparea Sa? 
(Matei 16:24) 
 
9. Ce ne spune Romani 6:11 să facem, în loc să ne privăm firea de anumite 
lucruri? 
 
10. În ce fel specific dorea Pavel să-L cunoască pe Hristos? (Filipeni 3:10) 
 
11. Care este lucrul mai bun decât predarea noastră la chemările de la 
altar? (2 Corinteni 4:10) 
 
12. Ce se va întâmpla dacă, în cazul chemărilor la altar, Mielul nu trăieşte în 
noi? (Isaia 58:3-7) 



 86 

13. De ce suntem daţi morţii? (2 Corinteni 5:14,17) 
 
14. Ce anume din zilele lui Noe exemplifică moartea vechii noastre naturi? 
(2 Petru 3:6) 
 
15. Ce anume din vremea lui Noe exemplifică viaţa crucii? (2 Petru 3:20-21) 
 
16. Deoarece Duhul Sfânt poate locui doar în noua creaţie, cine nu Îl poate 
primi? (Geneza 8:11; Ioan 14:17) 
 
17. Care va fi rezultatul pentru persoana care trăieşte prin viaţa Fiului lui 
Dumnezeu? (Ioan 8:29) 
 
18. Cum descrie Pavel metoda de a încerca să predăm ceea ce Dumnezeu a 
îndepărtat deja? (Coloseni 2:23) 
 
19. Ce lipseşte în cazul metodei predării? (Coloseni 2:18-19) 
 
20. Doreşte Dumnezeu să preia controlul vieţilor noastre exterioare şi al 
vechii noastre naturi? Explicaţi. (Coloseni 3:3) 
 
21. Ce eveniment din Vechiul Testament reprezintă vărsarea sângelui lui 
Isus? (Exodul 12:21-23; 1 Corinteni 5:7) 
 
22. Ce istorisire din Vechiul Testament exemplifică botezul nostru în 
moartea lui Isus? (1 Corinteni 10:2; Romani 6:4) 
 
23. De unde înţelegem că Israel nu a permis morţii Mielului şi botezului lor 
în aceasta să le capteze înţelegerea? (Numeri 14:4) 
 
24. Cum le-a demonstrat Dumnezeu israeliţilor că adevărata „trecere” care 
trebuia să se întâmple la Marea Roşie nu a produs efecte în ei? (Numeri 
14:22-23) 
 
25. Prin ce era diferit punctul de vedere al lui Dumnezeu în privinţa trecerii 
Mării Roşii de al lor? (Osea 11:1) 
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26. Cum a numit Dumnezeu respingerea perspectivei Sale referitor la ceea 
ce s-a întâmplat la Marea Roşie? (Evrei 3:12,19) 
 
27. Care a fost răspunsul lui Isaia la o asemenea atitudine? (Isaia 53:1) 
 
28. Ce ar trebui să facă o persoană care doreşte să o rupă cu vechiul mod 
de a proceda? (Filipeni 2:5) 
 
29. Ce anume face ca un act de predare să fie valid? (Galateni 6:14) 
 
30. De ce îi este teribil de greu unei alte vieţi, decât cea a lui Hristos, să se 
dea pentru alţii? (Romani 8:5,7-8) 
 
31. De ce a jurat Dumnezeu în mânia Lui că Israel nu va intra în odihna Lui? 
(Psalmul 95:10-11) 
 
32. Cum i-a determinat egoismul lor să privească Ţara Promisă? (Numeri 
13:32) 
 
33. Care a fost reacţia lor la gândul intrării în Ţară? (Numeri 14:1-4) 
 
34. Ce se întâmplă dacă firea necrucificată încearcă să pătrundă în 
realitatea lui Dumnezeu? (Galateni 5:17) 
 
35. Pentru cine este Ţara Promisă? (Coloseni 3:10) 
 
36. Care a fost răspunsul lui Dumnezeu când Israel a refuzat să intre în ea? 
(Numeri 14:23-24) 
 
37. Ce facem când înţelegem moartea lui Isus şi ne îmbrăcăm cu ea? 
(Filipeni 2:8 şi 3:10) 
 
38. La ce duce respingerea morţii şi învierii lui Isus? (2 Timotei 3:5) 
 
39. Cine va crede că mesajul crucii este unul minunat? Dar cui i se va părea 
groaznic? (Matei 11:28; Luca 17:33) 
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40. Ce se îndepărtează la circumcizie? (Coloseni 2:11) 
 
41. Care este unul din adevărurile pe care le înţelegem când luăm crucea şi 
o aplicăm vechii noastre naturi? (Efeseni 2:6) 
 
42. Cum aplicăm crucea vechii naturi? (Romani 6:5,13) 
 
43. Ce vom descoperi uitând ce este în urmă? (Isaia 43:18-19) 
 
44. Cu cine este unit Mielul? (Efeseni 5:30) 
 
45. Cum este schimbată soţia Mielului în acelaşi chip cu al Lui? (2 Corinteni 
3:18) 
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Capitolul doi 
______ 

 

Ascultarea până la moarte 
 
 

         Am studiat în capitolul anterior că felul corect în care trebuie abordată 
predarea este cel pe baza morţii şi învierii, iar acum vom examina cum 
adevărul privind ascultarea trebuie privit tot prin ochii răstignirii lui Isus. 
Există unele asemănări între predare şi ascultare, iar ultima este o temă cu 
care majoritatea creştinilor sunt familiarizaţi. Conceptul ascultării se 
regăseşte atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament.  
         Când tema ascultării este dezbătută de către creştini, sunt unii care o 
prezintă exact la fel ca şi cei din timpul Vechiului Testament. Totuşi, ceea ce 
trebuie înţeles este că ascultarea are parte de o vastă schimbare pe măsură 
ce trecem de la Vechiul Testament la cel Nou. Problema se ridică atunci 
când cineva încearcă să ia concepul vechi-testamental al ascultării şi să-l 
aplice în contextul trăirii nou-testamentale. 
         Timp de mai mulţi ani m-am luptat cu acest amestec de concepte între 
cele două Testamente, având sentimentul că sfinţii Noului Testament 
trebuie să fie aduşi la o înţelegere mai cuprinzătoare a ascultării. În 
contrast, punctul de vedere al unor credincioşi este acela că e 
responsabilitatea fiecărui credincios să asculte simplu de Dumnezeu şi să 
facă ceea ce El doreşte să facă. Deşi sunt de acord în parte cu afirmaţia 
aceasta, sunt anumite lucruri care au fost omise. De exemplu, o puternică şi 
foarte clară învăţătură pentru sfinţii Noului Testament este aceea că am 
fost răstigniţi împreună cu Hristos şi că acum El este viaţa credinciosului. 
Apoi, apostolul Pavel a prezentat conceptul conform căruia dorinţa Tatălui 
de a-L pune pe Hristos în noi era scopul pe care îl avea cu privire la noi. 
Responsabilitatea credinciosului în această situaţie este aceea de a 
funcţiona mai mult ca o mlădiţă a Adevăratei Viţe, prin care suntem făcuţi 
părtaşi resurselor lui Dumnezeu – dragostea, bucuria, pacea, dedicarea, 
ascultarea, credincioşia şi multe altele. Cu alte cuvinte, odată ce Hristos a 
început să se formeze în noi, toate celelalte atribute pe care ni le cere 
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Dumnezeu, sunt rezultatul vieţii lui Hristos, nu al efortului uman sau al 
virtuţilor găsite în umanism.  
         Rezultă că e nevoie de o nouă abordare a ascultării, care se bazează pe 
unirea cu Hristos, datorită depravării morale a rasei umane în Adam. În 
mod firesc, toţi oamenii sunt căzuţi. Parte din scopul crucii a fost să dea la o 
parte această rasă umană căzută şi să ne ridice pe noi ca fiind una cu Isus, 
astfel încât prin viaţa Lui să putem aduce roade lui Dumnezeu. Scopul 
evident al unei asemenea abordări este atins printr-o reală ascultare, 
emanând din viaţa lui Hristos din lăuntrul credinciosului.  
         Acestea fiind spuse, este limpede faptul că termeni ca „a asculta” şi 
„ascultare” sunt folosiţi în Noul Testament, deşi nu atât de des precum s-ar 
aştepta mulţi şi nu în maniera în care unii ar crede. De exemplu, cuvântul „a 
asculta” este folosit în evanghelii doar în legătură cu elementele fără viaţă 
ale naturii care Îl ascultă pe Hristos. De asemenea, în multe relaţii gen  
copii-părinţi, servitori-stăpâni şi soţii-soţi, mai degrabă decât în cele gen 
oameni-Dumnezeu. Totuşi, Vechiul Testament este plin de versete care îi 
îndeamnă pe evrei să-L asculte pe Dumnezeu.  
         Chiar şi aşa, ar fi o greşeală să presupunem că ascultarea nu este o 
temă a Noului Testament. Majoritatea exemplelor se pot clasifica în trei 
categorii majore:  
 
1. Ascultarea adevărului – Galateni 3:1 şi 5:7; Romani 2:8; 1 Petru 1:22 şi 
altele. 
2. Ascultarea evangheliei – 2 Tesaloniceni 1:8; 1 Petru 4:17 şi altele. 
3. Ascultarea credinţei – Fapte 6:7; Romani 1:5; Romani 16:26 şi altele. 
 
         E uimitor că majoritatea versetelor nu îndeamnă spre ascultarea de 
Dumnezeu în mod direct, ci mai mult spre adevărul revelat. Dacă priviţi cu 
atenţie veţi observa termenii specifici folosiţi şi cum se relaţionează între ei. 
De exemplu, ascultarea este spre „credinţă” ca totalitate a crezurilor la care 
creştinii aderă. Credinţa aceasta nu este ceva misterios prin care primim 
lucruri de la Dumnezeu. Nu, „credinţa” este legată de ceea ce credem în 
termenii doctrinei creştine. 
         Observaţi acum cât de similară este aceasta „ascultării de adevăr” şi 
„ascultării evangheliei”. Toate cele trei expresii au acelaşi accent de bază: 
există un set de crezuri la care trebuie să aderăm. Lucrul acesta este 
important, pentru că mai târziu le vom arăta corelaţia şi semnificaţia.  Din 
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nou, afirm că aproape niciunul din versetele Noului Testament nu se referă 
la ascultarea de Dumnezeu în sensul de a face ceea ce El ne spune, cu 
excepţia a ceea ce are legătură cu ascultarea acelei doctrine: adevărul care 
a fost prezentat prin intemediul evangheliei crucii.  
 

Găsind înţelesul ascultării bazate pe Hristos 
 

         Până în acest punct, am examinat folosirea generală a cuvintelor „a 
asculta” şi „ascultare” din felul cum ne sunt prezentate în Noul Testament, 
însă acum vom avea o altă abordare, aceea a înţelegerii sensului ascultării 
conform standardelor Noului Legământ. Pentru a înţelege corect aceste 
lucruri, trebuie să vedem mai întâi ascultarea în lumina lui Hristos şi a 
felului în care a înţeles-o El. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergem la 
unul din primele versete care vorbesc despre Isus şi ascultarea Lui:  
 

„El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi 
cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la 
moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiu, a învăţat 
să asculte [ascultarea, în limba engleză, n. trad.] prin lucrurile pe care le-a 

suferit. Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut, pentru toţi cei ce-L 
ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice.” 

Evrei 5:7-9 
 
         Isus a învăţat ascultarea. Accentul nu este pe cuvântul „ascultare”, ci 
pe „a învăţat”. Când Isus era cu Tatăl înainte de creaţie, El a ascultat de 
Tatăl întotdeauna. În niciun moment al existenţei Sale El nu a fost 
neascultător. Isus a spus că a făcut întotdeauna lucrurile care Îi erau plăcute 
Tatălui (conform cu Ioan 8:29). 
         Totuşi, când Isus S-a întrupat pe pământ, El S-a confruntat cu situaţii 
diferite de cele pe care le experimentase în timpul cât fusese cu Tatăl. În 
veşnicia trecută, nu era opoziţie, nu era diavol, durere şi împotrivire. Totul 
era uşor şi natural. Când El a venit pe pământ, a umblat ca un om. Astfel, El 
a experimentat toate presiunile şi limitările fizice, dar şi imboldurile unui 
suflet care căuta propria satisfacere. Propriul său trup sau suflet puteau fi 
atrase într-o altă direcţie decât cea în care se îndrepta duhul Lui. Realitatea 
şi intensitatea acestor presiuni poate fi observată din următorul verset: „El 
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este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri 
cu strigăte mari şi cu lacrimi... ” 
         Faptul că Isus S-a confruntat cu opoziţia în timp ce era pe pământ, se 
poate observa din Ioan 12:27, unde Isus declară: „Acum sufletul Meu este 
tulburat... ” Marea agonie a acelei lupte şi presiunea creată se văd în Luca 
22:44: „A ajuns într-un chin ca de moarte şi a început să Se roage şi mai 
fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge care cădeau 
pe pământ.” În niciunul dintre versetele de mai sus, opoziţia nu este 
exclusiv din partea diavolului sau din cauza încercărilor exterioare. Isus trăia 
nişte lucruri în interiorul trupului Său de carne care Îl trăgeau în altă direcţie 
decât cea a Tatălui, însă aici El nu doar că ascultă, ci învaţă ascultarea în 
focurile ispitei. Nu mai era la fel de uşor să trăiască fără nicio împotrivire. 
         Înainte de întruparea Sa, Isus a fost slăvit pentru ascultarea Lui, dar 
după ce a devenit om, El a suferit pentru ascultarea Lui. El a învăţat ce 
însemna ascultarea în condiţii de opoziţie şi defăimare. Evrei 5:9 afirmă: „A 
fost făcut desăvârşit… ” Desigur, toţi ştim că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
a fost întotdeauna desăvârşit. Totuşi, contextul acestor versete nu vorbeşte 
despre Fiul desăvârşit al lui Dumnezeu, ci despre Isus „care, în zilele vieţii 
Sale pământeşti” a fost desăvârşit ca om ascultător, care a învăţat 
ascultarea în faţa suferinţei.  
 

Ascultarea lui Hristos L-a dus la Calvar 
 
         Dacă consideraţi că Epistola către evrei nu a fost scrisă de Pavel, este 
semnificativ atunci că apostolul Pavel se referă la ascultarea lui Hristos doar 
de două ori în scrierile lui. Deşi alte versete ar putea face aluzie la 
ascultarea lui Hristos, aceste două exemple ies în evidenţă. Primul text la 
care ne vom referi este Filipeni 2:5-8, iar celălalt se află în Romani, pe care îl 
vom studia spre finalul cursului. Să ne uităm la versetele din Filipeni:  
 

„Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea 
chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie 

deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de 
rob, făcându-Se asemenea oamenilor. 

La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la 
moarte, şi încă moarte de cruce.” 
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         Versetele de mai sus nu se referă doar la ascultare, ci şi la contextul 
îndreptării Lui Isus la cruce ca să moară. Acest lucru este semnificativ! 
Vedem aici o imagine a Domnului smerindu-Se din ce în ce mai mult, până 
când totul de sfârşeşte în moarte. Ni se spune clar că lucrurile au culminat 
cu ascultarea Lui „până la moarte”. Cu alte cuvinte, se ajunsese în punctul 
în care doar trăirea vieţii Lui şi ascultarea de ceea ce dorea tatăl ca El să 
facă, nu mai erau suficiente. Pentru a împlini planul veşnic al lui Dumnezeu, 
era necesară o ascultare care mergea până la moarte. În aceste versete, 
Pavel nu face doar nişte afirmaţii teologice referitoare la patimile lui Isus, ci 
îi îndeamnă pe credincioşi să aibă acelaşi gând. De aceea ascultarea nu este 
doar ceea ce Dumnezeu îţi spune să faci cu privire la felul cum să-ţi trăieşti 
viaţa, ci implică ascultare faţă de Mintea unei naturi care se dăruieşte pe 
sine şi care se găseşte doar în unire cu Hristos. „Să aveţi în voi gândul 
acesta care era şi în Hristos Isus: El... S-a smerit şi S-a făcut ascultător până 
la moarte, şi încă moarte de cruce.”  
         Pentru Isus, ascultarea nu era un scop în sine şi nu ar trebui să fie nici 
pentru creştin. Hristos a fost botezat de către Ioan Botezătorul cu intenţia 
strictă de a împlini tot ce trebuia împlinit (conform cu Matei 3.15). Acea 
ascultare de Tatăl ducea de fapt la cruce, nu doar la botez, care era doar un 
simbol al morţii şi învierii (conform cu Romani 6:1-3). Dacă Isus ar fi venit 
pur şi simplu şi ar fi făcut totul într-o manieră ascultătoare, noi tot eram în 
mare nevoie după cruce. E suficient să spunem că ascultarea la care ne-am 
referit aici nu este o împlinire constantă a voii lui Dumnezeu, ci are de-a 
face cu o ascultare care duce la cruce. Ascultarea Lui L-a dus la moarte, „şi 
încă moarte de cruce”. (Filipeni 2:8) 
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Crucea ca mod de viaţă 
Întrebări de studiu 

 
CAPITOLUL DOI: Ascultarea până la moarte 

 
1. Care sunt cele trei categorii în care se pot clasifica termenii „a asculta” şi 
„ascultare”? 
a. 1 Petru 1:22 - 
b. 1 Petru 4:17 - 
c. Romani 1:5 - 
 
2.  Cum i-au fost de folos lui Isus lucrurile pe care le-a suferit? (Evrei 5:7-9) 
 
3. Ce face Isus întotdeauna? (Ioan 8:29) 
 
4. De unde ştim că Isus a experimentat faptul că trupul şi sufletul Lui sunt 
trase într-o altă direcţie decât cea a duhului Lui? (Evrei 5:7) 
 
5. De unde ştim că Isus S-a confruntat cu împotrivirea înăuntrul trupului 
Lui? 
a. Ioan 12:27 - 
b. Luca 22:44 - 
 
6. Citiţi Filipeni 2:5-8 şi răspundeţi la următoarele întrebări:  
a. Care sunt etapele „smeririi” lui Isus? 
b. Spre ce L-a dus ascultarea Lui? 
 
7. Care a fost intenţia lui Isus atunci când a fost botezat de Ioan? (Matei 
3:15) 
 
8. Ce simbolizează botezul cu apă? (Romani 6:1-3) 
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Capitolul trei 
______ 

 

Ascultarea în Vechiul Testament şi în 
Noul Testament 

 
 

Ascultarea sub lege 
 
 

         Examinând versetele care descriu abordarea personală a lui Isus în 
privinţa ascultării, am introdus conceptul ascultării până la moarte. Acum 
vom pune în contrast ascultarea din Vechiul Testament şi cea din Noul 
Testament. În Vechiul Testament, ascultarea era principala cale prin care 
poporul lui Dumnezeu se relaţiona la divinitatea lui. Această ascultare 
cerută de Dumnezeu nu a fost cerută arbitrar, ci s-a bazat pe ceva specific: 
legea. În Vechiul Testament, capitolele determinante privind aplicarea 
ascultării sunt din Exodul 20:1 până în 31:18. Aceste pasaje descriu cele 
zece porunci, judecăţile şi reglementările care trebuiau aplicate vieţii 
sociale şi religioase zilnice a naţiunii. Fiecare dintre acestea prezintă cu 
claritate felul în care trebuia o persoană să-şi manifeste ascultarea. Pentru 
a demonstra importanţa ascultării, Domnul a avut şase triburi pe Muntele 
Garizim, stând faţă în faţă cu celelalte şase pe Muntele Ebal. Leviţii de pe 
Muntele Garizim urmau să pronunţe o lungă listă de binecuvântări care 
urmau să vină asupra lor dacă ascultau. Deuteronom 28:1-14: 

         „Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind şi 
împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău 
îţi va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ.  Iată toate 
binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei 
asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău: Vei fi binecuvântat în cetate şi 
vei fi binecuvântat la câmp.  Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, 
rodul turmelor tale, fătul vacilor şi oilor tale, toate acestea vor fi 
binecuvântate. Coşniţa şi postava ta vor fi binecuvântate. Vei fi 
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binecuvântat la venirea ta şi vei fi binecuvântat la plecarea ta. Domnul îţi va 
da biruinţă asupra vrăjmaşilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un 
drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta. 
Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale şi în toate 
lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în ţara pe care ţi-o dă 
Domnul Dumnezeul tău. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ţi-a jurat 
El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla pe căile 
Lui. Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele Domnului şi se vor teme 
de tine. Domnul te va copleşi cu bunătăţi, înmulţind rodul trupului tău, rodul 
turmelor tale şi rodul pământului tău, în ţara pe care Domnul a jurat 
părinţilor tăi că ţi-o va da. Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, 
cerul, ca să trimită ţării tale ploaie la vreme şi ca să binecuvânteze tot lucrul 
mâinilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu 
împrumut. Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna vei fi sus, şi 
niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului 
tău pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini şi nu te vei abate 
nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, 
ca să vă duceţi după alţi dumnezei şi să le slujiţi.”  

         În mod similar, celelalte şase triburi de pe Muntele Ebal urmau să 
pronunţe blestemele care ar fi venit asupra lor în caz de neascultare. 
Deuteronom 27:13-26 şi 28:15-68 prezintă blestemele care vor cădea peste 
Israel dacă acesta nu va asculta. Lista fiind una foarte lungă pentru a fi 
enumerată aici, vom prezenta doar Deuteronom 27:13-26: 

         „Iar Ruben, Gad, Aşer, Zabulon, Dan şi Neftali să stea pe muntele Ebal, 
ca să rostească blestemul.  Şi leviţii să ia cuvântul şi să spună cu glas tare 
întregului Israel: «Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un 
chip turnat, căci este o urâciune înaintea Domnului, un lucru ieşit din mâini 
de meşter, şi care-l va pune într-un loc ascuns!» – Şi tot poporul să 
răspundă: «Amin!» – «Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său şi pe 
mama sa!» – Şi tot poporul să răspundă: «Amin!» «Blestemat să fie cel ce 
va muta hotarele aproapelui său!» – Şi tot poporul să răspundă: «Amin!» 
«Blestemat să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum!» – Şi tot 
poporul să răspundă: «Amin!» «Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul 
străinului, orfanului şi văduvei!» – Şi tot poporul să răspundă: «Amin!» 
«Blestemat să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică 
învelitoarea tatălui său!» – Şi tot poporul să răspundă: «Amin!» «Blestemat 
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să fie cel ce se va culca cu vreo vită oarecare!» – Şi tot poporul să răspundă: 
«Amin!» «Blestemat să fie cel ce se va culca cu sora sa, fiica tatălui său sau 
fiica mamei sale!» – Şi tot poporul să răspundă: «Amin!» «Blestemat să fie 
cel ce se va culca cu soacra sa!» – Şi tot poporul să răspundă: «Amin!» 
«Blestemat să fie cel ce va lovi pe aproapele lui în ascuns!» – Şi tot poporul 
să răspundă: «Amin!» «Blestemat să fie cel ce va primi un dar ca să verse 
sângele celui nevinovat!» – Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»  «Blestemat 
să fie cine nu va împlini cuvintele Legii acesteia şi cine nu le va face!» – Şi tot 
poporul să răspundă: «Amin!»”  

         După cum se poate observa, ascultarea cerută de Vechiul Legământ 
era o relaţie de tip „ascultare peste ascultare”. Expresia aceasta îmi 
aparţine şi o consider relevantă, fiindcă ea descrie ascultarea care trece de 
la o problemă a vieţii la alta, fiecare necesitând ascultare personală. 
Aceasta înseamnă că ascultarea, aşa cum era cerută în Vechiul Testament, 
era centrată pe eveniment şi înfăptuită pas cu pas. Pentru evrei, ascultarea 
era un subiect care trebuia să se afle permanent în minţile lor. Trebuiau să 
Îi facă plăcere lui Dumnezeu. Trebuiau să ţină legământul. Trebuiau să se 
poarte corect cu familia, vecinii şi membrii comunităţii. Iar deoarece 
cerinţele privind ascultarea erau aşa de înalte, atribute ca dragostea, mila şi 
altele asemenea lor, jucau un rol secundar în viaţa zilnică a Israelului. Dacă 
cineva dorea o relaţie cu Dumnezeu, ea se baza în primul rând pe împlinirea 
a ceea ce i s-a cerut.  
 

Ascultarea în Noul Legământ 
 
         Deşi sunt exemple de ascultare specifice Vechiului Legământ în Noul 
Testament, de genul „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri” (Efeseni 
6:1), a fost introdusă o nouă formă de ascultare, pe care mulţi creştini nu 
au observat-o niciodată. În loc de „ascultare peste ascultare”, apostolul 
Pavel o defineşte „ascultare până la moarte” (conform cu Filipeni 2:5-8). 
Aici este pasajul: 
 
         „Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că 
avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie 
deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de 
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rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om,   
S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.”  
 
         Primul lucru de observat este acela că ascultarea lui Isus nu era doar 
faţă de lege, ci ascultare până la moarte. Al doilea lucru de notat este că 
versetul 5 îi cheamă pe toţi credincioşii să aibă aceeaşi atitudine ca a lui 
Hristos. Printre lucrurile enumerate în aceste versete pe care trebuie să le 
lăsăm să pătrundă în noi, se află această atitudine de ascultare până la 
moarte. Pentru a înţelege deplin ce vrea să ni se transmită prin expresia 
„ascultare până la moarte”, trebuie mai întâi să îi examinăm înţelesul real.   
         Mulţi tineri zeloşi interpretează această expresie ca şi când ar vrea să 
meargă oriunde cu Domnul, chiar până acolo încât să fie dispuşi să moară 
pentru El. Îl vedem pe Petru afirmându-şi loialitatea faţă de Isus, dar când a 
venit timpul crucii, el s-a lepădat de Isus şi a fugit. Problema cu mulţi din cei 
care îşi exprimă loialitatea faţă de Isus, este că de obicei au un fel de idei 
romantice privind felul cum s-ar putea ca aceasta să se întâmple. Găsim 
multe exemple în cărţi şi filme în care eroul luptă puternic împotriva 
opresorilor, până în ziua când este capturat. Această execuţie este publică, 
toţi urmaşii şi oprimaţii participând la ea, dar şi cei care se bucură de 
sfârşitul lui. Acolo, în faţa tuturor, i se dă eroului ocazia să rostească 
ultimele cuvinte. Deschizându-şi gura, cuvintele lui sunt pline de glorie. El îşi 
exprimă bucuria de a muri pentru o cauză şi este atât de mişcător discursul 
său, încât, după moarte, urmaşii lui sunt şi mai înflăcăraţi să-i rămână 
dedicaţi. În plus, mulţi oameni se convertesc cauzei, iar moartea lui este de 
fapt un triumf.  
         Moartea lui Isus nu a avut nimic din toate acestea. Cuvintele Lui de pe 
cruce nu au mişcat pe nimeni atunci. Nu a fost o moarte glorioasă, ci una 
ruşinoasă. Ucenicii Domnului nu au fost înflăcăraţi de ea; şi dacă Isus nu ar 
fi înviat, ei s-ar fi întors la vechile lor vieţi dezamăgiţi. Suntem noi dispuşi să 
fim priviţi de sus în jos, ca nişte condamnaţi, iar cei dragi să creadă ce este 
mai rău despre noi?  
 

O moarte pentru toţi creştinii 
 
         Aceste versete nu se referă la a fi ascultător până la moarte fizică. De 
fapt, considerând numărul creştinilor de-a lungul timpului, putem spune că 
sunt relativ puţini cei care au avut oportunitatea să-şi demonstreze 
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ascultarea până la moartea fizică. Însă există o moarte căreia TOŢI creştinii 
trebuie să i se supună – doar să vrea. Noul Testament este plin de exemple 
concrete ale acestei morţi. Este o moarte legată de moartea lui Hristos pe 
cruce, în loc să fie vorba de propriul nostru sfârşit de dragul lui Isus. Cel mai 
clar exemplu este cel al lui Pavel din Galateni 2:20, în care el spune: „Am 
fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci 
Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în 
credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru 
mine.”  
         În mod cert, acest verset nu se referă la noi dându-ne vieţile în 
junglele africane pentru cauza lui Hristos. Această „moarte” şi ascultarea pe 
care ea o cere să devenim părtaşi la ea este legată direct de propria moarte 
a lui Hristos la Calvar. Pentru noi, faptul de a-l urma pe Pavel în trecerea lui 
de la explicarea morţii lui Hristos pentru noi, la răstignirea noastră 
împreună cu Hristos pe cruce, va pretinde supunerea faţă de o asemenea 
realitate – o ascultare, dacă doriţi.  
         În timp ce unii văd semnificaţia morţii lui Isus de acum două mii de  ani 
ca remediu pentru pedeapsă sau ca salvare de la iad, puţini o văd ca pe un 
remediu pentru problemele zilnice cu păcatul, remediu bazat pe implicarea 
NOASTRĂ în moartea lui Hristos. Romani 6:6-8 este un exemplu perfect al 
acestui fel de a privi lucrurile. „Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost 
răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de 
puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;  căci cine a murit, 
de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, 
credem că vom şi trăi împreună cu El.”  
         Acea eliberare de păcat nu implică iertarea. Iertarea aduce eliberare 
de pedeapsa păcatelor. Eliberarea de păcat, conform acestor versete, este 
adusă de moarte – moartea noastră. Însă moartea la care se referă aceste 
versete, nu este moartea noastră fizică, nici la vreun alt fel de moarte. 
Moartea la care se referă este cea prin care noi am murit împreună cu 
Hristos. A îmbrăţişa ACEASTĂ MOARTE necesită ascultare faţă de ea. 
 

Două feluri de ascultare 
 

         Să considerăm acum cele două feluri de ascultare – „ascultarea peste 
ascultare”, în contrast cu „ascultarea până la moarte”. Dacă situaţia din 
Romani 6 era tratată în termenii Vechiului Legământ, atunci, odată ce 
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păcatul era comis, blestemele legii urmau să vină asupra persoanei. Se 
cerea o ascultare perfectă. Dacă încălcai legea într-un singur punct, te 
făceai vinovat de toate (conform cu Iacov 2:10). Aceasta însemna că acela 
care fusese ascultător 99% în viaţa lui şi greşise doar în 1%, era ca şi când  
n-a ascultat niciodată. Fiecare act al ascultării de dinainte de acea cădere 
nu avea nicio valoare.  
         Ezechiel merge un pas mai departe şi spune: „Sufletul care 
păcătuieşte, acela va muri.” (Ezechiel 18:20) Când examinăm acest verset 
din perspectiva Vechiului Legământ, tragem concluzia că Dumnezeu ne 
poate omorî, ca în multe exemple despre care citim în Vechiul Testament. 
Legătura dintre păcat şi moarte poate induce teama că atunci când mori, 
dacă Dumnezeu nu te omoară imediat, vei petrece o veşnicie în iad. Şi în 
final, în cazul lui Adam şi al Evei, a mânca din fruct înseamnă a muri spiritual 
şi a fi separat de Dumnezeu. „Căci în ziua în care vei mânca din el vei muri 
negreşit.” (Geneza 2:17). Toate aceste trei exemple de moarte în legătură 
cu păcatul, ne arată că de la bun început Dumnezeu a legat păcatul de 
moarte.   
         Să vedem acum cum este moartea legată de păcat în sensul Noului 
Legământ. „Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu 
El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să 
nu mai fim robi ai păcatului;  căci cine a murit, de drept, este izbăvit de 
păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi 
împreună cu El.” (Romani 6:6-8) Singurul lucru care a rămas neschimbat 
între cele două legăminte este acela că păcatul e legat irevocabil de moarte. 
Totuşi, FELUL morţii este cel care s-a schimbat şi rezultatul lui asupra 
păcătosului. Sub Vechiul Legământ, păcătosul avea moartea aplicată asupra 
lui însuşi, în timp ce păcătosul din Noul Legământ îşi găseşte moartea în 
unire cu Hristos în moartea Lui pe cruce. De asemenea, moartea 
păcătosului sub Vechiul Legământ ducea la distrugere ca rezultat al 
păcatului, în timp ce credinciosul, prin moartea lui cu Hristos, devine LIBER 
DE PĂCAT. Scopul morţii noastre cu Hristos este acela ca „trupul păcatului 
să fie dezbrăcat de puterea lui” şi astfel „să nu mai fim robi ai păcatului”.  
Totuşi, dacă o persoană fie este ignorantă faţă de nevoia de a asculta până 
la o asemenea moarte, fie refuză o asemenea ascultare, se va lupta cu 
păcatul pentru tot restul vieţii folosind puterea voinţei, rugăciunea, postul 
şi alte „metode” creştine ca remediu. Dar aşa cum Galateni 2:20 a explicat 
deja, moartea noastră rezultă în viaţa lui Hristos în noi. Noi fiind morţi şi 
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Hristos fiind viaţa, aceasta pune capăt problemei cu păcatul, deoarece 
păcătosul a fost dat la o parte.  
 

Ascultarea până la moarte şi atitudinea lumească 
 

         Ar trebui să înţelegem că „ascultarea până la moarte” pentru creştin 
nu este limitată doar la problema păcatului. De exemplu, orice probleme 
ale credinciosului în legătură cu atracţiile lumii sunt de asemenea 
remediate de moartea noastră cu Hristos. Pavel ne spune aceasta în 
Galateni 6:14: „În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu 
altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este 
răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!” Observaţi că Pavel spune în 
primul rând despre sine că a fost cel RĂSTIGNIT, iar crucea cu care se laudă 
nu este crucea lui Hristos pentru salvare, ci pentru propria lui răstignire. 
Singurele căi prin care se poate lăuda cu crucea propriei sale răstigniri sunt:  
(1) El a văzut-o drept remediu pentru atitudinea lumească şi (2) el a devenit 
ascultător faţă de acea moarte, în loc să-i reziste.  
         Răspunsul la atitudinea lumească nu poate fi găsit în tratarea ascultării 
ca şi unealtă carnală, care îi restricţionează cărnii contactul cu lucrurile 
lumeşti. Reţinerea noastră în a nu ne cumpăra haine lumeşti, a nu asculta 
muzică lumească sau a fi în legătură cu oameni şi evenimente lumeşti, nu 
ne împiedică firea să tânjească după ele. Putem să ne exercităm voinţa la 
maximum pentru a ne separa de astfel de lucruri, în timp ce rămânem 
îndrăgostiţi de ele.  
         Ne putem considera „ascultători” ca rezultat al separării noastre, dar 
Isus a mers în învăţătura Lui dincolo de a asculta pentru a nu face anumite 
lucruri. El a spus că doar dacă te uiţi la o femeie ca s-o pofteşti, ai comis 
deja adulter cu ea în inima ta (conform cu Matei 5:27-28). Şi deşi ai ascultat 
de porunca să nu ucizi, dacă îţi urăşti fratele în inima ta, e acelaşi lucru cu  
a-l ucide (conform cu 1 Ioan 3:15). Dacă tot ce vom face este să legăm 
ascultarea de fapte sau de lipsa acestora, atunci noi ne înşelăm cu privire la 
sensul pe care Isus l-a dat ascultării în Noul Testament. El ştie că putem 
apărea foarte ascultători pe dinafară, dar pe dinăuntru să fim complici cu 
fapte pe care n-ar trebui să le facem. El ştie, de asemenea, că singura 
speranţă adevărată este să punem toporul la rădăcina problemei (conform 
cu Matei 3:10). Exact aceasta face crucea. Noi suntem rădăcina din care 
toate acţiunile emană şi din care toate gândurile se formează. În loc să 
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smulgă fructul rău, El merge exact la cauza lucrurilor cu toporul crucii. În 
acest fel, noi suntem răstigniţi faţă de lume şi, tot în aceste fel, descoperim 
că „căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat” (Romani 6:7). 
 

Ascultarea până la moarte şi blestemul legii 
 

         Ceva mai devreme am menţionat că pedeapsa pentru neascultarea 
legii era aceea că urmau anumite blesteme peste cei neascultători. 
Versetele Vechiului Testament afirmau foarte clar că ascultarea era cheia 
izbăvirii de blesteme. Totuşi, Noul Legământ nu este foarte departe de 
acest adevăr din vechime. Eliberarea de sub blesteme este răspunsul 
ambelor legăminte, fiind totuşi o diferenţă în aplicare.  
         Înainte de a examina cum ne este cerută ascultarea în Noul Testament 
în privinţa legii, să vedem ce a realizat Hristos prin moartea Sa. Galateni 
3:10-13 ne spune: „Căci toţi cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub 
blestem; pentru că este scris: «Blestemat este oricine nu stăruie în toate 
lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.» Şi că nimeni nu este socotit 
neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci «cel 
neprihănit prin credinţă va trăi.» Însă Legea nu se întemeiază pe credinţă; ci 
ea zice: «Cine va face aceste lucruri va trăi prin ele.» Hristos ne-a 
răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă 
este scris: «Blestemat e oricine este atârnat pe lemn.»”  
         Expresia „faptele legii” se referă la poruncile şi reglementările care cer 
ascultare sub Vechiul Legământ. Adică ascultare în toate detaliile sau deloc. 
Însă aceste versete presupun de asemenea, că NIMENI nu a putut asculta 
total în contextul Vechiului Testament – ceea ce eu am numit „ascultare 
peste ascultare”. Însă Pavel ne spune că eşecul omenirii de a trăi după acest 
fel de ascultare nu este nici măcar prima problemă, pentru că „cel 
neprihănit prin credinţă va trăi” (Galateni 3:11). În realitate, contrastul aici 
este între metoda ascultării din Vechiul şi credinţa Noului Testament. Însă 
deoarece Israel L-a abordat pe Dumnezeu pe baza ascultării lor, metodă 
care a dus la eşec din cauza slăbiciunii umane, blestemele sunt încă 
aplicabile şi Dumnezeu trebuie să le aplice. Să înţelegem aceasta clar! Ne 
sunt prezentate două aspecte negative în aceste versete. Primul este eşecul 
omului de a asculta doar de cerinţele legii. Cel de-al doilea sunt blestemele 
pe care le-am atras asupra noastră drept rezultat al limitelor sistemului de 
ascultare.  
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         Să începem cu blestemele. Biblia spune: „Hristos ne-a răscumpărat din 
blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: 
«Blestemat e oricine este atârnat pe lemn.»” (Galateni 3:13) Observaţi că 
acest verset nu spune despre a fi eliberat de lege, ci de blestemele care au 
rezultat din sistemul de ascultare al Vechiului Testament. Care este 
remediul? Hristos răstignit. Toate blestemele pe care le meritam noi au fost 
puse asupra Lui. Scriitorul sugerează că metoda morţii lui Isus pe o cruce 
din lemn era în acord cu afirmaţiile Scripturii privind atârnarea pe lemn. 
 

Mort faţă de lege 
 
         Deşi acest aspect al morţii are de-a face cu blestemele legii, rămâne 
însă problema legii înseşi. Sunt persoane care, citând anumite versete din 
Romani, încearcă să rezolve orice loialitate faţă de lege, spunând pur şi 
simplu că ei nu mai sunt sub lege. Deşi sunt foarte de acord cu aceasta, 
trebuie să întreb totuşi: prin ce mijloace nu mai suntem sub lege? Acum 
intrăm în problematica ascultării până la moarte. Vedeţi, şi în Epistola către 
galateni şi în cea către romani, se dezvoltă ceea ce am afirmat. Să ne uităm 
la Galateni 2:16, 18-21: 
         „Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele 
Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, 
ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele 
Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii." Căci, 
dacă zidesc iarăşi lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de 
lege. Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc pentru 
Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, 
o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine 
însuşi pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă 
neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” 
         Cum am spus mai devreme, mulţi presupun că Dumnezeu ne transferă 
simplu de la un sistem de a lucra cu noi la altul, luându-ne astfel de sub 
obligaţiile legii. Nu este chiar atât de simplu. Pasajul de mai sus ne spune că 
acum noi „suntem morţi faţă de lege”. Observaţi că nu legea a fost distrusă 
sau dată morţii, ci noi am fost cei care am murit. Dacă tot ce ar fi fost 
necesar ar fi fost moartea realizată la Calvar în unire cu Hristos, atunci Pavel 
nu ar aduce subiectul acesta aici, în Galateni. Ceea ce vreau să spun este 



 106 

următorul lucru: deşi suntem morţi faţă de lege datorită morţii cu Hristos 
de acum două mii de ani, trebuie să devenim acum ascultători faţă de acea 
moarte. Cu alte cuvinte, trebuie să ne legăm de acea realitate teologică în 
asemenea grad, încât umblarea noastră cu Domnul să fie transformată de 
ea.   
         Cu ani în urmă, în încercarea mea de a înţelege cum eram eu „mort 
faţă de lege”, conform cu Galateni 2:19, am petrecut mult timp pentru a-i 
desluşi taina. Dintr-o dată, într-o zi am citit şi versetul următor: „Am fost 
răstignit împreună cu Hristos... ” În cele din urmă am înţeles că nu trebuie 
să dezleg eu tainele mecanismului morţii faţă de lege, ci să îmbrăţişez şi să 
devin ascultător faţă de moartea mea şi atât. Ceea ce vreau să spun este că 
potrivit versetului 20, calea şi mijloacele prin care eu sunt mort faţă de lege 
este simplul fapt că eu sunt mort. 
         O persoană moartă nu moare doar faţă de un lucru din viaţa 
anterioară; dacă a murit, a murit faţă de tot. Nu este nicio altă taină 
separată legată de moartea faţă de lege şi o alta faţă de vechea natură, iar 
o alta care implică moartea faţă de lume. Dacă o persoană moare, moare. 
Acel act unic al morţii îi afectează relaţiile cu toate lucrurile.   
         Este la fel în privinţa morţii noastre cu Hristos. Scopul nu este acela să 
ne închipuim cum se realizează, cum am murit faţă de fiecare aspect pe 
care crucea îl afectează. Scopul este acela de a fi morţi, de a înţelege acest 
lucru şi de a deveni ascultător faţă de el. DE ACEEA Galateni 2:19 afirmă că 
noi am murit faţă de lege, iar versetul 20 stabileşte aceasta arătând că noi 
suntem morţi şi că moartea afectează orice aspect, inclusiv legea.  
 

Unirea este secretul 
 
         Dacă o persoană doreşte să descopere mai mult în legătură cu 
mecanismul acestei morţi faţă de lege, poate găsi lucruri edificatoare în 
Romani 7:4-6:  
         „Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce 
priveşte Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celui care a înviat din morţi; şi 
aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Căci, când trăiam sub firea 
noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau în 
mădularele noastre şi ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar 
acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta care 
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ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după 
vechea slovă.”  
         Marea revelaţie a acestor versete este una simplă: unirea. Mai întâi, 
suntem uniţi cu Hristos şi luaţi la cruce cu El ca să murim. „Tot astfel, fraţii 
mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea.” În grădina 
Ghetsimani, Isus a băut paharul şi S-a unit cu lumea căzută. „Pe cel care n-a 
cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (conform cu 2 Corinteni 5:21) Fiind una cu 
El (ca trup al Lui), am fost duşi la cruce şi răstigniţi cu El. Atunci am devenit 
morţi faţă de lege, pentru că murisem. De ce s-a întâmplat aceasta?  S-a 
întâmplat pentru ca în înviere să putem fi uniţi cu El, ca Soţ, ca Viaţă. Fiind 
uniţi ca mlădiţa în Viţă, ca soţia cu Soţul, noi suntem acum capabili să 
aducem roada Lui şi nu a noastră (conform cu Romani 7:5-6). 
         Datorită acestei uniri în moartea de la cruce a putut Pavel să spună: 
„Am fost răstignit... ” (Galateni 2:20) În limba greacă verbul este la modul 
perfect, ceea ce indică o acţiune continuă de a fi mort. Însă datorită acestei 
uniri în Viaţa învierii, Pavel spune:  „Hristos trăieşte în mine.” Gramatica 
folosită în limba greacă denotă un proces continuu şi în acest caz. Când 
examinăm lucrarea crucii şi lucrarea învierii luate împreună, ajungem la 
următoarea concluzie: noi suntem liberi faţă de lege, deoarece am murit cu 
Hristos, dar suntem liberi să aducem roade dumnezeieşti, datorită vieţii lui 
Hristos în noi. 
         Aşa cum am afirmat anterior, actul morţii nu este suficient; noi trebuie 
să devenim ascultători de el. Dar n-ar trebui să ne irosim eforturile pe o 
paletă largă de subiecte, unde încercăm să găsim crucea când suntem 
confruntaţi cu fiecare problemă lumească (conform cu Galateni 6:14). În loc 
să găsim versete despre cruce pentru a lupta împotriva păcatului atunci 
când vine sau împotriva diavolului când atacă, noi trebuie să căutăm să ştim 
că suntem morţi. Da, în toate aceste situaţii, moartea este răspunsul, şi în 
loc să ne luptăm cu diferite probleme, să acceptăm faptul că suntem morţi 
în totalitate.  
         Care este intenţia acelei afirmaţii? Acea afirmaţie a fost făcută cu 
scopul simplu de a comunica faptul că, odată ce o persoană 
experimentează de fapt moartea fizică, nu mai este în război cu nimic. 
Acest lucru este similar în ce priveşte moartea noastră împreună cu Hristos. 
Scopul nu este acela să învingem fiecare „monstru” care se ridică în vieţile 
noastre; scopul este să ne uităm drept la cruce, să ne îndreptăm spre ea şi 
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să îmbrăţisăm moartea în general. Pavel spune „socotiţi-vă morţi”, în 
Romani 6:11, odată pentru totdeauna (conform cu Evrei 10:10). Ascultarea 
faţă de acea moarte nu este altceva decât acceptarea definitivă că acest 
lucru este ceva clar şi că moment cu moment, dependenţa noastră de ea 
este un mod de viaţă, separat de orice circumstanţe prezente.  
         În încheierea acestui capitol, ar fi bine să facem nişte afirmaţii 
generale, care vor fi discutate ulterior. Lucrurile la care ne-am referit până 
acum au de-a face în mod special cu moartea noastră cu Hristos PE CRUCE.  
Până acum nu am inclus aspectul „Hristos răstignit” ca şi natură continuă şi 
abordare a vieţii. Moartea noastră cu Hristos pe cruce este o lucrare 
terminată care îşi are rădăcinile în propria noastră moarte cu El. Totuşi, 
aspectul „Hristos răstignit” îşi are rădăcinile în înviere şi are legătură cu 
Viaţa cu care am fost uniţi, ca să aducem roada naturii Lui prin noi.  
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Crucea ca mod de viaţă 
Întrebări de studiu 

 
CAPITOLUL TREI: Ascultarea în Vechiul Testament şi în Noul Testament 

 
1. Ce trebuiau să facă israeliţii pentru a primi binecuvântările enumerate în 
Deuteronom 28:1-14? (Deuteronom 28:1-2) 
 
2. Enumeraţi cinci binecuvântări care urmau să vină peste ei dacă ascultau. 
 
3. Enumeraţi cinci fapte care erau blestemate de Dumnezeu. 
 
4. Daţi exemple de ascultare vechi-testamentală care pot fi găsite în Noul 
Testament? 
a. Efeseni 6:1 - 
b. Coloseni 3:22 - 
c. Marcu12:17- 
 
5. Faţă de ce a fost Isus ascultător? (Filipeni 2:8) 
 
6. Ce le cere Pavel în Filipeni 2:5-8 tuturor credincioşilor să facă? 
 
7. Spre ce ne va duce ascultarea până la moarte? (Galateni 2:20) 
 
8. Cum este crucea un remediu pentru problemele noastre zilnice cu 
păcatul? (Romani 6:6-8) 
 
9. Care este consecinţa călcării legii într-un singur punct? (Iacov 2:10) 
 
10. Ezechiel 18:20 şi Geneza 2:17 ne arată că Dumnezeu a legat două 
lucruri. Care anume?  
 
11. Cărui alt domeniu i se adresează ascultarea până la moarte? (Galateni 
6:14) 
 
12. De ce ascultarea faţă de lege nu este destul de bună? 
a. Matei 5:27-28 - 
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b. 1 Ioan 3:15- 
 
13. Cum ne-a eliberat Hristos de blestemul legii? (Galateni 3:13) 
 
14. De ce eşecul lumii de a trăi după principiul „ascultare peste ascultare” 
nu este o chestiune de primă importanţă? (Galateni 3:11) 
 
15. Cum ne-a scos Dumnezeu de sub lege? (Galateni 2:19) 
 
16. Cum am devenit morţi faţă de lege? 
a. Galateni 2:20 - 
b. Romani 7:4- 
 
17. Cum am ajuns uniţi cu Hristos? (2 Corinteni 5:21) 
 
18. Cum este ilustrată unirea cu Hristos? 
a. Ioan 15:5- 
b. Romani 7:4- 
 
19. Prin unirea în moarte, Pavel a putut spune: „Am fost ______________  
cu Hristos.” Prin unirea în viaţă, el  a putut spune: „Hristos ___________ în 
mine.” (Galateni 2:20) 
 
20. În loc să ne războim cu diverse lucruri, care ar trebui să fie scopul 
nostru? (Romani 6:11, Evrei 10:10) 
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Capitolul patru 
______ 

 

Exemple din Vechiul Testament de 
ascultare până la moarte  

 
 
         În acest capitol aş vrea să aduc câteva exemple pentru a sublinia ceea 
ce am afirmat în capitolul precedent referitor la ascultarea faţă de Domnul 
Isus, care trebuie să ne ducă la înţelegerea nevoii de ascultare până la 
moarte.   
 

Exemplul lui Isaac la Muntele Moria 
 

„După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: 
«Avraame!» «Iată-mă!», a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: «Ia pe fiul tău, pe 

singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l 
ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.»” 

Geneza 22:1-2 
 

         Putem fi siguri că Isaac l-a văzut pe Avraam construind multe altare 
pentru Domnul în timpul copilăriei lui. Înainte de această călătorie spre 
altar, Avraam şi Isaac merseseră să aducă jertfe, dar totuşi, de data aceasta, 
situaţia era diferită. Acest altar nu avea nimic de a face cu renunţarea la 
nişte lucruri. Dacă ai fi fost Isaac, călătoria aspre altar era pentru tine. De 
data aceasta Dumnezeu vrea să te oferi pe tine ca jertfă.  
         Trebuie să ne reamintim că Dumnezeu a poruncit în mod specific 
ACEST ALTAR. Această sarcină nu i s-a dat de către diavol. Spun acest lucru 
deoarece sunt mulţi în creştinism complet ignoranţi cu privire la legătura 
dintre cruce şi PROPRIA NOASTRĂ RĂSTIGNIRE (conform cu Galateni 2:20; 
5:24; 6:14). Când aud că se predică despre asta, ei reacţionează ca şi când 
mesajul ar fi din partea diavolului. 
         Când se examinează cu atenţie această istorisire, unele dintre 
trăsăturile principale observate atât în tată, cât şi în fiu, sunt spiritul de 
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sacrificiu şi ascultarea până la moarte. Ei erau decişi să nu facă NICIUN 
compromis. Deşi pasajul menţionează că tatăl l-a „legat” pe Isaac şi l-a pus 
pe altar (conform cu Geneza 22:9), nu ni se spune că ar fi fost vreo 
împotrivire din partea fiului său. El nu fusese legat pentru a nu se zbate sau 
pentru a nu fugi. Fiind o imagine a lui Hristos crucificat, Isaac a fost legat 
pentru a arăta lucrurile la care Fiul Se va supune de bunăvoie. El S-a lăsat 
legat şi luat sub controlul unor oameni răi.  
         Când Avraam a ridicat cuţitul pentru a-l înjunghia pe Isaac, Dumnezeu 
a intervenit imediat. Marea victorie a acestei întâmplări nu a fost aceea că 
Dumnezeu a oprit sacrificiul de la înfăptuire. Marea victorie a fost aceea că 
Dumnezeu S-a convins că atât Avraam, cât şi Isaac erau pregătiţi pe deplin 
să devină ascultători până la moarte. Aflăm acest mare adevăr când 
comparăm  Geneza 22:16-18 cu Evrei 6:13-14. Consideraţi aceste versete: 
 

„Şi a zis: «Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul 
acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta 
foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele 

cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile 
vrăjmaşilor ei.  Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în 

sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!»” 

Geneza 22:16-18 
 

„Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure 
pe unul mai mare decât El, S-a jurat pe Sine însuşi şi a zis: «Cu adevărat te 

voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa.»” 
Evrei 6:13-14 

 
         Să extragem câteva cuvinte din aceste versete pentru a le putea vedea 
importanţa. „Pe Mine Însumi jur... ” „Pentru că... n-ai cruţat... ” „Te voi 
binecuvânta.” Oamenii se minunează de marile binecuvântări date lui 
Avraam, însă puţini înţeleg baza pe care acestea i-au fost date. 
Binecuvântările menţionate aici erau minunatul răspuns al lui Dumnezeu la 
ceea ce dorea El cu adevărat şi aştepta de la Avraam atunci, şi de la noi 
astăzi – ascultare până la moarte.  
         Să recapitulăm: de ce a fost aşa multă binecuvântare dintr-o dată din 
partea Lui Dumnezeu? Dintr-un singur motiv. S-a întâmplat deoarece „ai 
ascultat de porunca Mea”.  Observaţi cuvântul „ascultare”. Totuşi, 
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întrebarea este, în ce fel au fost ei ascultători? Iar răspunsul: au fost 
ascultători până la moarte. 
 

Moise şi faraon 
 

„Moise şi Aaron s-au dus la faraon şi i-au zis: «Aşa vorbeşte Domnul 
Dumnezeul evreilor: ‚Până când ai de gând să nu vrei să te smereşti înaintea 

Mea? Lasă pe poporul Meu să plece ca să-Mi slujească.’»” 
Exodul 10:3 

 
„Faraon a chemat pe Moise şi a zis: «Duceţi-vă şi slujiţi Domnului! Să nu 
rămână în ţară decât oile şi boii voştri; copiii voştri vor putea merge şi ei 
împreună cu voi.» Moise a răspuns: «Chiar să ne dai tu însuţi jertfele şi 
arderile de tot, pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru, şi 

turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi şi să nu rămână o unghie din 
ele; căci din ele vom lua ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru; iar până 

vom ajunge acolo, nu ştim ce vom alege ca să aducem Domnului.»” 
 Exodus 10:24-26 

 
         Moise i-a cerut lui faraon: „Lasă pe poporul Meu să plece” în pustiu 
pentru a sluji Domnului. El înţelegea slujirea Domnului ca fiind legată de 
altar şi jertfă (conform cu Exodul 10:25). Totuşi, faraon dorea să-i împiedice 
în aducerea jertfei, nelăsându-i să ia cu ei totul. În acest caz, faraon dorea 
să ţină în viaţă ceea ce Moise voia să dea morţii. «Duceţi-vă şi slujiţi 
Domnului! Să nu rămână în ţară decât oile şi boii voştri; copiii voştri vor 
putea merge şi ei împreună cu voi.» 
          Desigur că Moise a refuzat. De ce? pentru că ştia că atunci când vine 
timpul jertfei, nu poţi fi pe deplin ascultător până la moarte dacă nu pui 
totul pe altar. Nu putem ţine nimic pentru noi. De aceea Moise a spus: „... Şi 
turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi şi să nu rămână o unghie din 
ele; căci din ele vom lua ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru; iar până 
vom ajunge acolo, nu ştim ce vom alege ca să aducem Domnului.”  (Exodul 
10:24-26) 
         Faraon dorea să mai ţină anumite lucruri, să nu le dea spre jertfire, 
însă când a venit vorba de a fi ascultător, Moise a ştiut că ascultarea va 
duce în cele din urmă la ascultare până la moarte. Pentru ca acest lucru să 
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se întâmple, nu trebuie să lăsăm nimic deoparte, de aceea Moise ia totul cu 
el şi-I lasă Domnului posibilitatea de a alege ce să jertfească.  
 

Cazul regelui Saul 
 
         Următorul caz este unul negativ şi ne este relatat în 1 Samuel 15. 
 
„Saul a bătut pe Amalec, de la Havila până la Şur, care este în faţa Egiptului. 

A prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, şi a nimicit cu desăvârşire tot 
poporul, trecându-l prin ascuţişul sabiei. Dar Saul şi poporul au cruţat pe 

Agag şi oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, mieii graşi şi tot ce 
era mai bun; n-a vrut să le nimicească cu desăvârşire, şi au nimicit numai 
tot ce era prost şi nebăgat în seamă. Domnul a vorbit lui Samuel şi i-a zis:  
«Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la Mine şi nu 

păzeşte cuvintele Mele.» Samuel s-a mâhnit şi toată noaptea a strigat către 
Domnul.” 

1 Samuel 15:7-11 
 
         Samuel, care era profet, preot şi judecător peste Israel, îi spusese 
regelui Saul să omoare tot; totuşi, Saul l-a cruţat pe regele Agag şi cele mai 
bune vite. Greşeala lui Saul a constat în faptul că el s-a gândit că doar 
lucrurile rele trebuie nimicite, iar cele bune trebuie să şi le supună şi să le  
folosească (conform cu 1 Samuel 15:9,15). El s-a gândit că a împlinit 
aşteptările lui Dumnezeu în ce priveşte ascultarea (conform cu 1 Samuel 
15:13,18-21). Răspunsul lui Samuel a fost: „Îi plac Domnului mai mult 
arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului?” (1 Samuel 
15:22). Ascultarea cerută era aceea care trebuia să ducă până la moarte. În 
opinia lui Samuel, respingerea cuvântului lui Dumnezeu privind ascultarea 
însemna respingerea întregului Lui cuvânt (conform cu 1 Samuel 15:23). 
Omul lui Dumnezeu, Samuel, a început apoi să-i explice cum înţelegea 
Dumnezeu profunzimea ascultării (conform cu 1 Samuel 15:32-33). 
         Creştinismul modern a înlocuit cumva conceptul de „sacrificiu” cu ceva 
ce nu mai are sensul de moarte. Acum înseamnă doar să-I dai lui Dumnezeu 
ceea ce ai mai bun. Acesta a fost cazul lui Saul. Era o formă de sacrificiu 
care făcea ca ascultarea să fie un act de a supune ceea ce Dumnezeu a dat 
spre distrugere. Se pare că nu prea mai există conceptul ascultării până la 
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moarte, însă Samuel l-a înţeles şi a luat imediat sabia tăindu-l pe Agag în 
bucăţi.  
         Saul a vrut să-şi arate victoria prezentând un Agag subordonat. El a 
dorit să fie apreciat pentru „victoria” sa, dar, făcând aceasta, el nu a înţeles 
ce vrea să spună Dumnezeu prin „ascultare”. Ceea ce Saul a numit ascultare 
(conform cu 1 Samuel 15:13), Dumnezeu a spus că e similar vrăjitoriei şi că 
e neascultare (conform cu 1 Samuel 15:23). Ce fel de răzvrătire este 
aceasta? Este o răzvrătire împotriva crucii. Amintiţi-vă că era „cuvântul 
Domnului” spus lui Saul ca să dea totul morţii. Samuel a spus: „Fiindcă ai 
lepădat cuvântul Domnului… ” Ce respinsese Saul? El nu a respins principiile 
credinţei în general, ci un anumit aspect în care Dumnezeu îi cerea 
ascultare. El respinsese Cuvântul Domnului privitor la cruce. Fusese deschis 
unei doctrine a ascultării şi supunerii care nu cerea moartea. Aceasta l-a 
făcut un duşman al crucii (conform cu Filipeni 3:18). 
 

Iosua şi gabaoniţii 
 

„Locuitorii din Gabaon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua 
Ierihonului şi cetăţii Ai, au întrebuinţat un vicleşug şi au pornit la drum cu 

merinde pentru călătorie. Au luat nişte saci vechi pe măgarii lor şi nişte 
burdufuri vechi pentru vin, rupte şi cârpite, iar în picioare purtau 

încălţăminte veche şi cârpită, şi erau îmbrăcaţi cu nişte haine vechi pe ei; iar 
toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată şi mucegăise. S-au 

dus la Iosua în tabără la Ghilgal şi i-au zis lui şi tuturor celor din Israel:  
 

«Noi venim dintr-o ţară depărtată, acum deci faceţi legământ cu noi.» 
Bărbaţii lui Israel au răspuns heviţilor acestora: «Poate că voi locuiţi în 

mijlocul nostru, cum să facem noi legământ cu voi?» Ei au zis lui Iosua: «Noi 
suntem robii tăi.» Şi Iosua le-a zis: «Cine sunteţi voi şi de unde veniţi?» Ei     

i-au răspuns: «Robii tăi vin dintr-o ţară foarte depărtată, pentru faima 
Domnului Dumnezeului tău; căci am auzit vorbindu-se de El, de tot ce a 
făcut în Egipt şi de ce a făcut celor doi împăraţi ai amoriţilor dincolo de 

Iordan, lui Sihon, împăratul Hesbonului, şi lui Og, împăratul Basanului, care 
era la Aştarot. Şi bătrânii noştri şi toţi locuitorii din ţara noastră ne-au zis: 
‚Luaţi cu voi merinde pentru călătorie, duceţi-vă înaintea lor şi spuneţi-le: 

Noi suntem robii voştri; acum deci faceţi legământ cu noi.’ Iată pâinea 
noastră: era caldă când am luat-o ca merinde de acasă, în ziua când am 



 116 

plecat să venim la voi, şi acum s-a uscat şi s-a mucegăit. Burdufurile acestea 
de vin, când le-am umplut, erau noi de tot şi iată-le s-au rupt; hainele şi 

încălţămintea noastră s-au învechit de lungimea prea mare a drumului.»  
 

Bărbaţii lui Israel au luat din merindea lor şi n-au întrebat pe Domnul. Iosua 
a făcut pace cu ei şi a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu 

viaţă, şi căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta.” 
Iosua 9:3-15 

 
         Ultimul nostru exemplu din Vechiul Testament de ascultare până la 
moarte, se referă la Iosua şi la gabaoniţi. Israeliţii, după ce au intrat în Ţara 
Promisă avându-l pe Iosua căpetenie, trebuiau să-i distrugă pe toţi locuitorii 
cu care urmau să vină în contact, însă locuitorii din Gabaon i-au înşelat 
foarte tare şi israeliţii au ajuns să facă un pact cu ei. Înşelaţi fiind, israeliţii 
au crezut că totul era bine şi că lui Dumnezeu Îi plăcea ceea ce făcuseră ei. 
Curând totuşi, înşelarea a fost descoperită şi israeliţii s-au supărat pe 
conducătorii lor. În următoarele versete vedem cum au decurs lucrurile:  
 

„La trei zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că 
erau vecini cu ei şi că locuiau în mijlocul lor. Căci copiii lui Israel au plecat şi 
a treia zi au ajuns la cetăţile lor; cetăţile lor erau Gabaon, Chefira, Beerot şi 
Chiriat-Iearim. Dar nu i-au bătut, pentru că fruntaşii adunării le juraseră pe 

Domnul Dumnezeul lui Israel că-i vor lăsa cu viaţă. Şi toată adunarea a 
cârtit împotriva căpeteniilor. Toate căpeteniile au zis întregii adunări: «Le-
am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel, şi acum nu putem să ne atingem 

de ei.»” 
Iosua 9:16-19 

 
         După cum se observă, israeliţii se aflau într-o situaţie disperată. Prin 
încheierea unui pact cu duşmanul, ei nu puteau să se mai răzgândească. 
Aveau nevoie de o soluţie pentru remedierea situaţiei, crezând că încă mai 
sunt plăcuţi lui Dumnezeu. Curând au ajuns cu toţii la o concluzie. S-au 
decis să şi-i subordoneze pe cei care trebuiau să-i distrugă. Cu alte cuvinte, 
ei pledau pentru o formă de ascultare prin supunere, în locul unei ascultări 
până la moarte. Următoarele versete scot în evidenţă acest lucru:  
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„Iată ce le vom face: îi vom lăsa cu viaţă, ca să n-aducem peste noi mânia 
Domnului, din pricina jurământului pe care li l-am făcut. «Să trăiască», le-au 
zis căpeteniile. Dar au fost întrebuinţaţi la tăiat lemne şi la scos apă pentru 

toată adunarea, cum le spuseseră căpeteniile. Iosua i-a chemat şi le-a vorbit 
astfel: «Pentru ce ne-aţi înşelat zicând: ‚Suntem foarte departe de voi’, când 
voi locuiţi în mijlocul nostru? Acum sunteţi blestemaţi şi nu veţi înceta să fiţi 
în robie, să tăiaţi lemne şi să scoateţi apă pentru Casa Dumnezeului meu.» 

Ei au răspuns lui Iosua şi au zis: «Robii tăi au auzit de poruncile date de 
Domnul Dumnezeul tău robului Său Moise, ca să vă dea în mână toată ţara 
şi să nimicească dinaintea voastră pe toţi locuitorii ei; şi venirea voastră a 

băgat mare frică în noi cu privire la viaţa noastră: iată de ce am lucrat aşa. 
Şi acum iată-ne în mâinile tale; fă cu noi ce vei crede că este bine şi drept să 

faci.» Iosua le-a făcut aşa cum hotărâse; i-a izbăvit din mâna copiilor lui 
Israel, care nu i-au omorât; dar din ziua aceea i-a pus să taie lemn şi să 

scoată apă pentru adunare şi pentru altarul Domnului în locul pe care l-ar 
alege Domnul: ceea ce fac până în ziua de azi.” 

Iosua 9:20-27 
 

         Când israeliţii şi-au dat seama că au fost înşelaţi, ei au hotărât să nu-i 
omoare pe gabaoniţi, ci să-i supună şi să lucreze pentru ei. Ei trebuiau să 
taie lemne şi să scoată apă. Aceasta nu diferă de situaţia multor creştini de 
azi, care doresc să-i supună Domnului ceea ce El vrea să dea morţii sau să 
răstignească la Calvar. Şi, ca Israelul de odinioară, ei au căutat să schimbe 
conceptul ascultării, de la ascultarea până la moarte la ascultare în termenii 
supunerii. 
         Făcând aşa, ei lasă carnea necrucificată, în timp ce se întreabă de ce au 
aşa dificultăţi mari în lucrarea lor de slujire a Domnului. Răspunsul constă în 
faptul că ei s-au concentrat să fie ascultători în lucrurile zilnice, fără să ia în 
considerare aplicarea crucii. Ei încearcă să-şi îndeplinească 
responsabilităţile cu credincioşie, însă realizează că au o problemă cu 
ascultarea. Problema este aceeaşi – ei încearcă să supună ceea ce 
Dumnezeu vrea să fie dat morţii. Crucea este soluţia Lui, însă ei au făcut un 
pact cu carnea pentru a o salva şi a o determina să lucreze în folosul lor.  
Unde duce o asemenea atitudine? Să urmărim următoarele versete:  
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„Să nu cumva să faci legământ cu locuitorii ţării unde ai să intri, ca să nu fie 
o cursă pentru tine, dacă vor locui în mijlocul tău.” 

Exodul 34:12 
 

„Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan în faţa 
Ierihonului. Şi a zis: «Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‚După ce veţi 

trece Iordanul şi veţi intra în ţara Canaanului, să izgoniţi dinaintea 
voastră pe toţi locuitorii ţării, să le dărâmaţi toţi idolii de piatră, să le 
nimiciţi toate icoanele turnate şi să le nimiciţi toate înălţimile pentru 
jertfe. Să luaţi ţara în stăpânire şi să vă aşezaţi în ea; căci Eu v-am dat 

ţara aceasta, ca să fie moşia voastră… Dar dacă nu veţi izgoni dinaintea 
voastră pe locuitorii ţării, aceia dintre ei pe care îi veţi lăsa, vă vor fi ca 

nişte spini în ochi şi ca nişte ghimpi în coaste: vă vor fi vrăjmaşi în ţara în 
care veţi merge să vă aşezaţi.’»”  

Numeri 33:50-53, 55 
 

         Dumnezeu a prevăzut care va fi rezultatul respingerii umblării în 
ascultarea până la moarte: aceşti locuitori urmau să-i ispitească în mod 
continuu pe evrei, să le provoace necazuri şi hărţuiri. Aceasta se întâmplă şi 
azi cu creştinismul. Mult din ceea ce Dumnezeu a hotărât să fie dat spre 
nimicire a fost lăsat în viaţă. Rezultatul este acela că aşa de mulţi credincioşi 
luptă constant cu ispita, cu diverse probleme personale şi cu descurajarea.  
Lumea îi atrage (conform cu Galateni 6:14), poftele şi sentimentele lor sunt 
prioritare faţă de poruncile lui Dumnezeu (conform cu Galateni 5:24) şi sunt 
incapabili să asculte şi să se supună acestor porunci (conform cu Galateni 
2:19). În fiecare situaţie menţionată, versetul indicat între paranteze dă 
răspunsul – ascultarea până la moarte. Ascultarea pe care Dumnezeu o cere 
nu înseamnă supunerea acestor elemente contrare, ci a fi ascultător până la 
moarte; chiar moarte de cruce. 
         În Şcoala noastră Biblică cu durată de trei ani, am avut mulţi tineri 
zeloşi în a-L urma pe Domnul. Şi, ca în orice altă organizaţie, seculară sau 
nu, sunt nişte reguli care trebuie aplicate pentru ca lucrurile să se 
desfăşoare paşnic. Totuşi, chiar dacă personalul din conducere l-ar putea 
face pe fiecare student să fie ascultător şi supus fiecărei reguli – stingerea 
luminii, economisirea apei calde şi curăţenia în camere – tot n-ar fi ceea ce 
Dumnezeu doreşte sau noi dorim. De ce? Domnul ar dori mai degrabă ca ei 
să-şi însuşească ascultarea până la moarte. În acest fel, dacă studenţii se 
supun regulilor, Hristos ar fi glorificat, pentru că aceasta nu ar mai fi 
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rezultatul propriei lor consacrări, ci al vieţii lui Hristos. Ar veni ca un rezultat 
al vieţii Lui din lăuntru şi nu al legii. De-a lungul anilor am observat că 
şansele ca studenţii să respecte regulile şi să meargă a doua milă sunt mult 
mai mari dacă Hristos locuieşte în ei.  
         Mulţi studenţi noi nu au auzit niciodată de aşa ceva. Ei au încercat din 
greu, pe parcursul vieţii lor de creştini să-I placă Domnului şi au eşuat. Unii 
au venit la Şcoala Biblică sperând „să obţină victoria”. Şi aşa cum israeliţii au 
fost minţiţi de către gabaoniţi, la fel şi biserica a fost minţită de anumiţi 
pastori „gabaoniţi” care ne-au spus că nu trebuie să moară nimic. Ei au 
strecurat minciuna că ascultarea are de-a face doar cu supunerea. Ei au 
încercat să ne convingă să încercăm şi mai mult, să ne dedicăm mai mult, să 
postim mai mult şi să ne rugăm mai intens astfel încât carnea noastră va 
deveni sfântă şi supusă. Ei au arătat spre orice altceva drept răspuns, dar nu 
spre cruce. Minciuna a devenit atât de larg răspândită, încât sună a erezie 
când cineva vorbeşte despre moartea împreună cu Hristos. În încercarea lor 
de a trece de la moarte la viaţă, ei le-au permis străinilor să rămână în viaţă 
în Ţara Promisă.  
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Crucea ca mod de viaţă 
Întrebări de studiu 

 
CAPITOLUL PATRU: Exemple din Vechiul Testament de ascultare până la 

moarte 
 
1. De ce a fost călătoria lui Avraam şi Isaac spre altar diferită de altele? 
(Geneza 22:1-2)  
 
2. Cum este Isaac o imagine a lui Hristos, care Se supune de bună voie 
controlului oamenilor care vor să-I ia viaţa?  (Geneza 22:9) 
 
3. Care a fost răspunsul lui Dumnezeu faţă de ascultarea până la moarte a 
lui Avraam? (Geneza 22:16-18; Evrei 6:13-14) 
 
4. Citiţi Exodul 10:3, 24-26 şi răspundeţi la următoarele întrebări: 
a. La ce S-a referit Dumnezeu când a spus că El doreşte ca poporul Lui să-I 
slujească? 
b. Care era ideea lui faraon despre slujirea Domnului? 
 
5. Citiţi 1 Samuel 15:1-35 şi răspundeţi la următoarele întrebări: 
a. De ce era greşită opinia lui Saul cu privire la jertfă? (versetele 3, 9) 
b. Încerca Saul să fie neascultător de Domnul? Explicaţi. (versetele 13, 18-
21) 
c. Cum a privit Domnul jertfa lui Saul? (versetul 22) 
d. Care a fost părerea lui Samuel cu privire la jertfa lui Saul? (versetul 23) 
e. Ce a făcut Samuel pentru a demonstra profunzimea ascultării pe care o 
aştepta Dumnezeu? (versetele 32-33) 
f. Ceea ce Saul a numit _________________ Dumnezeu a numit 
_____________ şi ______________ . (versetele 13, 23) 
 
6. Cum poate fi numit Saul, conform cu Filipeni 3:18, din cauză că a 
îmbrăţişat o doctrină a ascultării şi supunerii care nu cerea moartea? 
 
7. Citiţi Iosua 9:3-27 şi răspundeţi la următoarele întrebări:  
a. Ce au făcut liderii poporului Israel după ce au fost înşelaţi? (versetul 15) 
b. Cum a reacţionat poporul când a aflat ce s-a întâmplat? (versetul 18) 
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c. Cum s-a rezolvat problema? (versetul 21) 
 
8. Care va fi rezultatul pentru cei care s-au concentrat pe ascultarea în 
lucrurile zilnice, fără să se gândească la aplicarea crucii? (Exodul 34:12, 
Numeri 33:55) 
 
9. Cu ce se vor lupta credincioşii dacă nu devin ascultători până la moarte? 
a. Galateni 6:14- 
b. Galateni 5:24- 
c. Galateni 2:19- 
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Capitolul cinci 
______ 

 

Exemple din Noul Testament de 
ascultare până la moarte  

 
 
         După ce am văzut câteva cazuri din Vechiul Testament de ascultare 
până la moarte, suntem gata să ne uităm mai pe larg la exemplele pe care 
le avem din Noul Testament. Ceva mai devreme în studiul nostru am 
evidenţiat faptul că sunt două pasaje unde apostolul Pavel prezintă 
ascultarea nou-testamentală. Primul pasaj este Filipeni 2:5-8, la care ne-am 
referit deseori pe parcurs. Celălalt exemplu evident de ascultare a lui Isus 
este în Romani 5:16-19: 

„Şi darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit; căci judecata 
venită de la unul a adus osânda; dar darul fără plată, venit în urma multor 
greşeli, a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci prin greşeala unuia singur, 
moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată 

plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul 
singur, care este Isus Hristos!… Astfel dar, după cum printr-o singură 

greşeală 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. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, 
cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur Om, cei 

mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.” 

Ascultarea unuia singur 
 

         Versetul pe care vreau să-l scot în evidenţă este versetul 19, însă 
pentru a-l înţelege trebuie să vedem şi contextul. Din Romani 5:19 vedem 
prin contrast nu doar că Isus a fost ascultător, ci ascultător până la moarte.  
În aceste versete, darul fără plată al harului despre care ni se vorbeşte este 
cel al morţii lui Isus pe cruce. Acest har s-a revărsat spre mulţi deoarece Isus 
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a fost ascultător şi a murit pe cruce. Harul nu ni se oferă altfel! Aşa că 
versetul 19 nu vorbeşte despre întreaga ascultare a Domnului cât a fost pe 
pământ, ci despre „un singur act” al ascultării. Acel act a fost crucea. 
Contrastul este între El şi Adam. Vedem că printr-un singur act al lui Adam 
(mâncarea fructului), întreaga rasă umană a fost adusă la ruină. Vedem, de 
asemenea, că pe baza unui act de ascultare până la moartea pe cruce, 
domnia morţii s-a sfârşit.  
         Problema este că mulţi credincioşi au o înţelegere greşită asupra 
acestor versete. Ei consideră că Pavel face referire la ascultarea generală a 
lui Isus din timpul vieţii Sale şi nu doar la un singur act. Să nu uităm că în 
acest capitol sunt puşi în contrast doi oameni – Adam şi Hristos. Lucrurile 
menţionate aici despre Adam nu se referă la întreaga lui viaţă, ci la un act 
specific care a generat toate celelalte consecinţe. Nu ni se vorbeşte aici 
despre neascultarea lui ca despre un mod de viaţă, ci e vorba de un 
eveniment specific. Acelaşi lucru este adevărat şi cu privire la Isus. Care a 
fost acel act singular al lui Isus?  A fost o ascultare, dar nu în privinţa 
lucrurilor zilnice ale vieţii, ci în privinţa unui act care a avut consecinţe 
asupra tuturor celorlalte lucruri, datorită magnitudinii acelui act. Ascultarea 
Lui până la moarte a adus dreptatea, harul, darul fără plată şi toate celelalte 
beneficii pe care le-am primit.  
 

Ascultare de moartea lui Isus 
 
         În mod similar, unii au interpretat ascultarea menţionată în Romani 
6:15-18 ca fiind îndeplinirea a tot ceea ce îţi cere Dumnezeu să faci. Dar 
pentru a pricepe adevărata semnificaţie a acestor versete, trebuie să ne 
uităm la tot capitolul 6 din Romani. Să citim următoarele versete:  

 
„Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub Lege, ci sub 
har? Nicidecum. Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi 

robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la 
moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? Dar 
mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai 

păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi 
primit-o. Şi, prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi 

ai neprihănirii.” 
Romani 6:15-18 
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         Versetul 16 poate fi interpretat greşit cu multă uşurinţă dacă nu se ia 
în considerare contextul. „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l 
ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, 
care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la 
neprihănire?” La o primă citire putem deduce că e vorba de predarea şi 
ascultarea voinţei umane. Versetul pare a spune că noi, credincioşii, putem 
alege în privinţa vieţii de zi cu zi, ori să ne predăm Domnului pentru a trăi o 
viaţă neprihănită în mod constant, ori să ne predăm păcatului. Totuşi, 
aceste versete, în multe privinţe, sunt o repetare a ceea ce s-a prezentat 
deja în Romani 6:2-5. Acolo, Pavel prezintă clar că premisa învingerii 
păcatului nu vine prin ascultarea constantă de Dumnezeu, atunci când 
suntem confruntaţi cu ispita, ci prin moarte. „Noi care am murit faţă de 
păcat, cum să mai trăim în păcat?” (Romani 6:2) În acest capitol, apostolul 
nu leagă conceptul predării de alegerea voii lui Dumnezeu în mod regulat, ci 
de ascultarea până la moarte. Cu alte cuvinte, el vede crucea – nu voinţa 
umană – drept răspuns la păcat. Dacă simpla bazare pe ascultarea omului 
privind voia lui Dumnezeu ar fi funcţionat, atunci metoda Vechiului 
Testament ar fi fost valabilă şi azi. 
         Versetul 17 întăreşte cele spuse în versetul 16. „Dar mulţumiri fie 
aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi 
ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o.” Pe ce 
bază laudă Pavel ascultarea lor? El leagă ascultarea lor de „dreptarul 
învăţăturii pe care aţi primit-o”. Aici trebuie să întrebăm: „Ce învăţătură   
le-a dat Pavel?” În 1 Corinteni 2:2, el spune: „Căci n-am avut de gând să ştiu 
între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit." Oricine care 
cunoaşte mesajul lui Pavel din Noul Testament ştie că el a predicat crucea. 
Totuşi, deşi poate părea dificil pentru cineva să facă saltul de la Romani 6 la 
1 Corinteni 2, ne vom  întoarce înapoi la versetele noastre din Romani. 
         Următorul verset ne va ajuta în această privinţă: „Şi, prin chiar faptul 
că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.” Subiectul 
din Romani 6:16-18 este victoria asupra păcatului. Care este „dreptarul 
învăţăturii” pe care Pavel li l-a dat până acum? Era cumva împotrivirea faţă 
de păcat prin ascultarea de Dumnezeu clipă de clipă sau era vorba de 
ascultarea până la moarte? Din moment ce subiectul este percepţia lui 
Pavel cu privire la învingerea păcatului, să luăm în considerare versetul 7: 
„Căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat." În puţine cuvinte vedem 
explicaţia „dreptarului învăţăturii” lui Pavel dată de el romanilor. Ascultarea 
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pe care el le-o cerea acestora (şi nouă) este o predare – o ascultare – faţă 
de moartea pe care Hristos ne-a adus-o NOUĂ la Calvar.  
 

Doctrina lui Pavel 
 
         Pentru a înţelege acel „dreptar al învăţăturii” despre care vorbeşte 
Pavel, trebuie să ne uităm la versetele anterioare. Observaţi, de exemplu:  
         Versetul 2 – „Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în 
păcat." 
         Versetul  3 – „Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am 
fost botezaţi în moartea Lui?” 
         Versetul 4 – „Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi 
împreună cu El... ” 
         Versetul 5 – „În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte 
asemănătoare cu a Lui… ” 
         Versetul 6 – „Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit 
împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în 
aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.” 
         Verse 7 – „Căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.”  
         Verse 8 – „Acum, dacă am murit împreună cu Hristos... ” 

         Verse 11 – „Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat... ” 
         Considerând cele prezentate mai sus ca fiind suficiente, trebuie să 
vedem că, prin conţinutul clar al acestui capitol, Pavel caută să-i aducă pe 
aceşti credincioşi în punctul în care să înţeleagă ascultarea şi predarea lor 
morţii lor cu Hristos pe cruce. ACESTA este „dreptarul învăţăturii” pe care el 
li l-a dat în prima parte a capitolului! Toate celelalte versete trebuie citite în 
lumina unei ascultări care ne ia în moartea Lui. Baza definiţiei sale pentru 
„ascultare” este crucea, conform cu Romani 6:17, şi se referă la ascultarea 
care acceptă MOARTEA lui Isus şi efectele acesteia în NOI.  
         Aici, credinţa prin care trăieşte Pavel se referă la moartea lui Isus şi a 
produs o supunere sau o ascultare în propria sa viaţă. Acea „ascultare a 
credinţei” a dus la acceptarea propriei sale morţi. „Am fost răstignit... ” Să 
ne amintim că una dintre referinţele nou-testamentale cu privire la 
ascultare este ascultarea credinţei. Pentru Pavel, credinţa lui în cruce l-a 
făcut să îngenuncheze şi să se supună propriei lui răstigniri.   
         Am arătat mai devreme cum „învăţătura” lui Pavel dată romanilor se 
referea la crucea prin care ei trebuiau să se predea, determinând moartea 
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lor cu Hristos. O mare parte a ascultării despre care vorbeşte Noul 
Testament este de acest fel, indiferent că i se spune „dreptarul învăţăturii”, 
ascultarea credinţei, ascultarea evangheliei sau ascultarea adevărului. 
Toate acestea cer ascultare şi toate caută să-i determine pe credincioşi să 
îmbrăţişeze crucea lui Hristos ca pe a lor proprie, bazându-se pe această 
formă de ascultare nou-testamentală.  
 

Ce consideră Dumnezeu neascultare? 
 
„Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.” 

Coloseni 3:6 
          
         Să examinăm acum un alt set de pasaje cu privire la ascultare şi astfel, 
să ne dăm seama dacă le-am interpretat greşit în lumina unei ascultări care 
nu se bazează iniţial pe moarte. Totuşi, de data aceasta să ne concentrăm 
pe definiţia NEASCULTĂRII.  
         Coloseni 3:6 ne spune că sunt anumite lucruri care aduc mânia lui 
Dumnezeu. „Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii 
neascultării.” Cât de proeminent este cuvântul „neascultare”! Pentru a 
înţelege bine ce anume atrage mânia lui Dumnezeu, trebuie să mergem la 
versetul 5 care conţine ideea pe care am discutat-o anterior: „De aceea, 
omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, 
pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.”  
         Mulţi citim acest verset şi considerăm curvia, necurăţia, patima, pofta 
rea şi lăcomia ca fiind lucrurile care atrag mânia lui Dumnezeu; totuşi, nu 
acestea sunt lucrurile la care se referă versetul. Dacă problema ar fi aceste 
păcate, atunci nu am înţeles corect întreg capitolul 3. Versetul 5 se bazează 
pe ceea ce Pavel a scris în versetul 3: „Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră 
este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.”  
         Observaţi în versetul 6 că acei care păcătuiesc nu sunt numiţi fii ai 
divolului sau fii păcătoşi, ci fii ai NEASCULTĂRII. Problema reală a versetului 
5 nu este comiterea acelor păcate specifice, ci eşecul „omorârii lor”.  „De 
aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, 
patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.” Problema 
colosenilor nu era doar păcătuirea, ci faptul de a nu fi „ascultători până la 
moarte şi încă moarte de cruce” (Filipeni 2:8). 
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         Uitându-ne cu atenţie la Coloseni 3:5, vom vedea că acest verset nu 
cheamă doar la renunţarea la aceste păcate, ci la omorârea lor. A nu 
răspunde chemării acestui verset înseamnă neascultare privind omorârea 
acelor lucruri. Cu alte cuvinte, chiar dacă oamenii credincioşi încetează să 
comită aceste păcate grosolane, va rămâne o zonă de neascultare în vieţile 
lor. Pavel îi numeşte „fiii neascultării” pentru că nu au demonstrat ascultare 
până la moarte. Mulţi se gândesc la moarte ca la sacrificiul suprem. Şi asta 
deoarece moartea este exemplul suprem de ascultare desăvârşită. Chiar şi 
aşa, ascultarea din Noul Testament va duce întotdeauna la moartea cu 
Hristos pe cruce, deoarece Dumnezeu nu cere ascultare de la firea 
pământească a credinciosului. Pentru că tocmai aceasta a respins El la cruce 
(viaţa noastră veche cu toate priorităţile ei). 
 

Aflarea scopului final al lui Dumnezeu 
 

         Ca făpturi noi în Hristos, şi ascultarea noastră trebuie să fie până la 
moarte. În cele din urmă, totul trebuie să ducă la cruce pentru ca acolo, tot 
ceea ce suntem noi, cu bune şi cu rele, să fie înghiţit de moarte prin 
răstignire. Scopul final este acela ca Hristos să fie totul şi în toţi (conform cu 
Efeseni 1:23). Însă înainte ca o persoana să-l atingă, trebuie să fie ferm 
convinsă că scopul măreţ al lui Dumnezeu nu se află în şlefuirea cărnii, ci în 
formarea chipului Fiului Său în noi. Dacă se înţelege pe deplin lucrul acesta, 
va fi clar că scopul lui Dumnezeu nu este acela de a face o mulţime de 
creştini ascultători, ci de a forma  acel om nou. 
         Orice intenţie reală de a ne face ascultători, va duce în mod normal la 
ceea ce a dus ascultarea lui Isus – la a pune capăt tuturor lucrurilor la cruce. 
Noi toţi trebuie să devenim ascultători până la moarte. Acest lucru este 
departe de imaginea pe care o zugrăvesc mulţi predicatori când vorbesc 
despre ascultare. Majoritatea urmăresc să-i facă pe credincioşi o armată de 
creştini ascultători. Dacă acest scop este atins, atunci lucrătorii respectivi 
sunt mulţumiţi şi încântaţi. 
         Deşi sunt de acord că Dumnezeu doreşte ascultare de la orice creştin, 
nu sunt de acord că aceasta ar fi scopul final al lui Dumnezeu pentru noi. 
Hristos este scopul lui Dumnezeu, nu doar formarea de „virtuţi creştine” în 
noi. Scopul final al lui Dumnezeu pentru noi în ce priveşte ascultarea, ca şi 
alte virtuţi, este acela de a pune capăt la cruce la tot ceea ce vine din noi, 
iar apoi să-L formeze pe Hristos în noi. Rezultatul evident va fi acela că 
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roada Lui (virtuţile dumnezeieşti) se vor manifesta prin noi, „mlădiţele Lui”. 
El este Viţa şi noi suntem meniţi să fim mlădiţele prin care El Se manifestă. 
Totuşi, majoritatea oamenilor încearcă să fie Viţa, în loc de a fi ramura, 
canalul de transmitere. Orice am putea produce în termenii virtuţii, separat 
de Hristos locuind în noi, este „nimic”. Adevărata Viţă a afirmat acest lucru, 
atunci când le-a spus mlădiţelor: „Despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” 
(Ioan 15:5) 
         Când stau în faţa alternativei de a-şi îndrepta vieţile fie de a trăi o viaţă 
de ascultare faţă de Dumnezeu, fie de a alege calea care duce la cruce, 
mulţi aleg autoîndreptăţirea. Aceasta a fost alegerea fariseilor. Însă scopul 
final al ascultării este acela de a fi „ascultător până la moarte, şi încă 
moarte de cruce”. Motivul principal pentru care atât de mulţi nu aleg 
această cale este frica de moarte.  
 

Frica de moarte 
 

„Şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei 
toată viaţa lor.” 

Evrei 2:15 
 
         Datorită faptului că suntem legaţi de tendinţa sinelui spre 
supravieţuire, alegem mai degrabă calea Vechiului Legământ cu faptele lui 
orientate spre îmbunătăţirea sinelui, decât Noul Legământ bazat pe unire în 
viaţa lui Hristos. Prea mulţi îşi încep umblarea cu Domnul de parc-ar fi pe 
vremea Vechiului Legământ – aplicând totul la ei înşişi şi încercând să-I fie 
plăcuţi lui Dumnezeu prin virtuţile lor. Însă adevăratul punct de pornire 
pentru credinciosul Noului Legământ este la cruce şi la înviere. Nu este 
nevoie să luăm în considerare desăvârşirea personală până când nu aplicăm 
mai întâi crucea la viaţa noastră şi până când nu înţelegem învierea ca fiind 
omul nou. Orice manifestări ale ascultării, zdrobirii şi ale altor lucruri 
trebuie să ne ducă în lumina deplină a morţii noastre şi a vieţii lui Hristos. 
Cei care nu ajung la acest final, vor aplica crucea lui Hristos la altceva decât 
la ei înşişi. Ei vor merge pe o cale pe care vor să-I placă lui Dumnezeu pe 
baza virtuţilor lor, mai degrabă decât aşteptându-se ca Hristos să fie format 
în ei, iar virtuţile să fie manifestarea lui Hristos ca viaţă a lor. 
         Când Scriptura ne arată sfârşitul ascultării ca fiind „ascultarea până la 
moarte şi încă moarte de cruce”, aceasta nu se referă la a trăi o viaţă de 



 130 

ascultare. Acest verset se referă la natura lui Hristos şi la felul cum Şi-a dat 
viaţa. Definiţia ascultării ÎNAINTE de lucrarea crucii în credincios, în mod 
subiectiv, NU înseamnă a face tot ceea ce este bine în fiecare domeniu al 
vieţii. Mai degrabă, definiţia ascultării înainte de cruce înseamnă supunerea 
credinciosului faţă de adevărul şi realitatea crucii. Ea îi „permite” adevărului 
să fie scopul spre care omul îşi îndreaptă viaţa (Filipeni 2:5) Astfel, 
depărtarea de ascultare nu ar consta în lipsa rugăciunii, în lipsa citirii Bibliei, 
în lipsa zeciuielii sau a altor lucruri asemănătoare. Depărtarea de ascultare, 
în opinia lui Dumnezeu, ar fi încercarea de a asculta tot ceea ce este 
poruncit în Scriptură, fără a merge şi a îmbrăţişa acea moarte cu Hristos 
care te opreşte pe tine să mai fii sursa virtuţilor şi-L face pe Hristos în tine 
nădejdea slavei (conform cu Coloseni 1:27). 
         Noi facem din ascultare un simplu act de îndeplinire a lucrului cerut, 
exact cum l-ar face persoana care ni l-a solicitat. Pentru a realiza aceasta, 
noi nu avem nevoie de Hristos ca viaţă a noastră, ci ca ajutor al nostru, 
pentru a ne da soluţia. Totuşi, Scriptura declară că în Noul Legământ, 
Dumnezeu nu doar că ne dă disponibilitatea să ascultăm, dar El şi face ceea 
ce ne cere nouă. „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, 
după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” (Filipeni 2:13) Reţine că este 
Dumnezeu cel care se află la lucru ÎN TINE şi nu doar ASUPRA TA. Chiar 
înainte de acest verset, versetul 8 ne prezintă ascultarea până la moarte 
(conform cu Filipeni 2:5-8).  Nu e nevoie să vorbim de ascultare în vieţile 
noastre sau de alt fel de atribute dacă ele nu duc mai întâi la moartea 
noastră cu Hristos. După acest punct, toate virtuţile vor fi considerate doar 
roadele produse prin noi de Adevărata Viţă înviată. El este singurul care a 
făcut sau va face vreodată exact ceea ce doreşte Tatăl. Mai important, El 
este ceea ce doreşte Tatăl.  
         Dar sunt virtuţile predării, supunerii şi ascultării importante în viaţa 
creştinului? Da! Cuvântul „supunere” înseamnă subordonare. Ce semnifică 
aceasta? În loc să faci tu ceva, tu stai (te odihneşti) şi te supui la ceea ce 
este adevărat în Hristos. Ascultarea (după înviere) este parte din umblarea 
noastră.  Dar să nu vă înşelaţi crezând că umblăm în ascultare. Umblarea 
este una motivată de adevărul morţii şi învierii. La ce mă refer? Noi am 
murit (conform cu Coloseni 3:3). Hristos este viaţa noastră (conform cu 
Galateni 2:20). Oricine sau orice nu pleacă de la această premisă nu 
înţelege sensul Noului Legământ. Nu e nicio îndoială asupra faptului că 
predarea, supunerea şi ascultarea sunt atribute puternice ale trăirii        
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nou-testamentale. Ele sunt indiscutabile! Însă cum putem pretinde că avem 
realitatea lui Hristos şi pe cea a răstignirii Lui în teorie, în timp ce le ignorăm 
ca şi călăuze ale vieţilor noastre? Noi nu trebuie să-i punem pe oameni sub 
lege, ci să le oferim mijloacele pentru o trăire rodnică. Aceasta începe cu 
moartea noastră, nu cu şlefuirea virtuţilor noastre. Şi se finalizează cu 
manifestarea atributelor lui Dumnezeu prin credincioşii care-şi trăiesc 
vieţile fiind instrumente de transmitere a plinătăţii Lui.  
 

„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea 

poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus 
şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” 

Galateni 5:22-24 
 

Concluzie 
 
         Din perspectiva celor ce au fost scrise până acum, pentru creştin, 
ascultarea trebuie abordată în două moduri. Mai întâi este o ascultare care 
ne cere voinţa noastră umană. În această formă, este o ascultare până la 
moarte şi chiar moarte de cruce. Se poate spune că este supunerea voinţei 
umane faţă de decretul crucii lui Hristos, care ne-a declarat răstigniţi 
împreună cu El. Acest lucru este în acord total cu abordarea personală a lui 
Pavel din Galateni 2:20. În acel verset el a spus: „Am fost răstignit împreună 
cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” 
Odată ce ascultarea până la moarte a luat loc în inima şi voinţa 
credinciosului, el începe să funcţioneze ca mlădiţă a Adevăratei Viţe. 
Învierea vine în termenii „nu eu... ci Hristos în mine”. În această postură noi 
nu ne mai bazăm pe ascultarea unui om mort, ci pe ascultarea unui Om Viu 
– Isus Hristos sau Hristos în mine. Pentru noi, „ascultarea până la moarte” 
este similară credinţei din Galateni 2:20, care a avut drept rezultat 
răstignirea lui Pavel. 
         Este un fel nou de ascultare. În Vechiul Legământ, eram ascultători de 
poftele noastre, dar în cel nou, noi trebuie să devenim ascultători faţă de 
moarte ÎN PRIMUL RÂND. Odată ce aceasta s-a realizat, noi devenim 
„mădulare” ale Omului Nou care este ascultător poruncilor Vieţii din 
lăuntru, adică faţă de Hristos. În Vechiul Legământ, ne conformam la lucruri 
exterioare (Romani 12:1-2), însă acum minţile noastre sunt reînnoite faţă 
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de un nou mod de relaţionare, care duce la un nou fel de ascultare. Acum 
ascultăm de Viaţă. Noi ne oferim trupurile noastre Vieţii.   

 
„Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi 

trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi 
din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului 

veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi 
deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” 

Romani 12:1-2 
 

         A face acest lucru nu este similar unei simple „conformări” faţă de 
lume, ci este considerat ca o „slujbă duhovnicească”. Înseamnă trăirea 
crucii. Înseamnă îmbrăţişarea crucii ca şi instrumentul care aduce o nouă 
formă a ascultării, care nu se mai bazează în primul rând pe voinţa umană 
de a se supune.  
         Romani 12 vorbeşte despre a deveni o jertfă prin supunerea trupurilor 
noastre. În acele versete, textul grecesc scoate în evidenţă ceva deosebit. 
Textul original arată că „jertfa” este cea mai înaltă formă de închinare. În 
Vechiul Testament, jertfele erau considerate mijloacele de închinare 
înaintea Domnului, nu cântul sau dansul. Pavel consideră acest act al 
aducerii pe sine ca jertfă drept închinare spirituală, deoarece acesta era 
adevăratul duh în care erau aduse jertfele din Vechiul Testament. În orice 
jertfă, fie ea simbolică sau adevărată, are loc moartea a ceea ce este jertfit. 
În acest caz nu există niciun pericol de conformare cu lumea, deoarece 
actul jertfei din partea credinciosului se bazează complet pe moartea lui 
Hristos care a avut loc deja. „În ce mă priveşte, departe de mine gândul să 
mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care 
lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!” (Galateni 6:14) 
Pentru a fi o jertfă, trebuie să fii transformat de Adevărata Jertfă. 
Ascultarea ta înseamnă conformarea faţă de realitatea lui Hristos şi a Lui 
răstignit. 
         Ceea ce am observat din această scurtă incursiune în privinţa 
conceptului ascultării în Noul Testament, este că multe versete pe care     
le-am legat de ascultarea faţă de Dumnezeu se refereau de fapt la 
ascultarea până la moarte. Din punct de vedere biblic, acest lucru este de 
netăgăduit. Şi deşi este recunoscut faptul că sunt alte versete care cer „acte 
de ascultare”, de asemenea, acele referinţe biblice trebuie luate în 
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contextul mai amplu al crucii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne cere ascultare 
în termenii acceptării şi supunerii faţă de răstignirea noastră cu Hristos. 
Când acest lucru s-a integrat în înţelegerea şi umblarea noastră, HRISTOS, 
care este VIAŢA noastră, va apărea şi va începe să trăiască în noi prin 
propria Lui natură. Aceasta înseamnă că orice rod pe care-l vom aduce, nu 
va fi de la noi, ci va veni de la Dumnezeu, cel care locuieşte în lăuntrul celor 
care cred (conform cu Galateni 5:22-23; Filipeni 2:13). 
         În încheierea acestui capitol, aş vrea să subliniez că nu am scris aceste 
lucruri pentru a contrazice necesitatea ascultării de Dumnezeu şi a 
îndeplinirii voii Sale. Dorinţa mea este ca vieţile noastre să reflecte această 
ascultare. Fie ca toţi să ne dăm silinţa să cunoaştem din ce în ce mai bine 
voia lui Dumnezeu. Totuşi, am prezentat această învăţătură ca răspuns la 
dorinţa Duhului Sfânt de a ne îndrepta inimile spre acele descoperiri care 
vor duce la creşterea mai mare a lui Hristos în fiecare dintre noi. Până acum 
am arătat domenii specifice în care credinciosul ar putea îmbrăţişa mai 
deplin crucea lui Hristos; cu toate acestea, răstignirea lui Hristos ar trebui 
aplicată pe o scară mai mare asupra întregii noastre vieţi. Noi nu suntem 
chemaţi să fim doar „creştini” din puntul de vedere al înţelegerii doctrinare, 
ci şi să reflectăm viaţa Lui răstignită în toate relaţiile şi atitudinile noastre 
zilnice.  
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Crucea ca mod de viaţă 
Întrebări de studiu 

 
CAPITOLUL CINCI: Exemple de ascultare până la moarte din Noul 

Testament 
 

1. Ce am primit noi datorită faptului că un om a fost ascultător până la 
moarte? (Romani 5:16-19) 
 
2. Despre ce fel de ascultare este vorba în Romani 6:15-18? 
 
3. Care este premisa din Romani 6:15-18? (Romani 6:2) 
 
4. Ce doctrină le-a dat Pavel celor ce l-au ascultat? (1 Corinteni 2:2) 
 
5. Din următoarele versete, menţionaţi un aspect al învăţăturii lui Pavel din 
Romani 6: 
a. v. 2- 
b. v.3- 
c. v.4- 
d. v.5- 
e. v.6- 
f. v.7- 
g. v.8- 
h. v. 11- 
 
6. Cum trebuie să ne relaţionăm noi la moartea lui Isus şi la efectele ei în 
noi? (Romani 6:17) 
 
7. Cum îi numeşte Dumnezeu pe cei care nu „dau morţii” lucrurile 
enumerate în Coloseni 3:5? (Coloseni 3:6) 
 
8. Care este premisa a tot ceea ce s-a spus în Coloseni 3:5-6? (Coloseni 3:3) 
 
9. Care este scopul final în ce priveşte ascultarea până la moarte? (Efeseni 
1:23) 
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10. Ce spune Dumnezeu că putem produce în afara lui Hristos, Viţa? (Ioan 
15:5) 
 
11. De ce ar alege oamenii mai degrabă ascultarea de Vechiul Legământ, 
care tinde spre îmbunătăţirea sinelui, în detrimentul ascultării care se 
bazează pe unirea cu Hristos în viaţa Lui? (Evrei 2:15) 
 
12. Ce permite ascultarea noastră până la moarte? (Filipeni 2:5) 
 
13. Cum diferă Noul Legământ de o ascultare care este un simplu act de a 
face lucrurile  exact cum le-ar face persoana care le cere? (Filipeni 2:13) 
 
14. Care sunt atributele lui Dumnezeu care vor deveni evidente în cel care 
este ascultător până la moarte? (Galateni 5:22-23) 
 
15. Ce se întâmplă după ce vom fi ascultători până la moarte? (Romani 
12:1-2) 
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Capitolul şase 
______ 

 

Pierderea sinelui – Hristos este totul 
 
 

„Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe 
pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod. Cine 
îşi iubeşte viaţa o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va 

păstra pentru viaţa veşnică.” 
Ioan 12:24-25 

 
 

          Sunt mulţi cei care cred că şi-au dat viaţa Domnului, însă nu este aşa 
în realitate. Ce înseamnă ca o persoană să-şi dea viaţa lui Hristos? Isus a 
explicat astfel: „Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde; dar 
oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga.” Pavel, de asemenea, a 
fost foarte clar când a afirmat că „noi, cei vii, totdeauna suntem daţi la 
moarte din pricina lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul 
nostru muritor.”  (2 Corinteni 4:11) 
         Isus din Nazaret este exemplul nostru în a ne ajuta să înţelegem ce 
înseamnă a ne da vieţile lui Dumnezeu. El nu doar că S-a supus voii lui 
Dumnezeu, El Şi-a găsit plăcerea în ea (conform Psalmului 40:8). Despre 
Isus ni se spune că Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru păcat (conform cu Isaia 
53:10). Aici nu este vorba doar de moartea fizică. El Şi-a dat viaţa şi a 
renunţat la toate binecuvântările personale şi la pacea Lui de dragul altora. 
Prin contrast, carnea noastră îşi va cere întotdeauna drepturile. Noi spunem 
că ne-am dat viaţa lui Isus, dar ce este viaţa noastră? Răspunsul este 
simplu: „Sunt eu!” Renunţ la mine – la sinele meu  nu doar la lucrurile mele. 
Sinele, pe de altă parte, va renunţa şi el la tot ce va putea pentru a rămâne 
viu.  
         E uşor să lucrăm pentru Dumnezeu atunci când o facem în felul nostru 
şi la timpul nostru. Cu toate că facem ceva pentru Dumnezeu, totuşi noi 
suntem cei care facem, iar dovada este că lucrăm în timpul ales de noi şi în 
felul în care vrem. Un exemplu al acestui fapt sunt ucenicii care s-au dus la 
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pescuit. Noi, ca şi pescari, ne vom strădui toată noaptea şi nu vom prinde 
nimic. Doar atunci când vom lăsa deoparte ideile noastre preconcepute 
despre felul cum să facem ceea ce trebuie făcut şi Isus preia conducerea 
acelei lucrări, atunci ea devine rodnică. Măreaţa lucrare a lui Dumnezeu nu 
se regăseşte doar în a mă face pe mine o fiinţă frumoasă, ci în a-L revela pe 
Hristos în mine.  
         A avea duhul crucii şi a beneficia de lucrarea lui interioară înseamnă să 
fii gata să renunţi la tot, chiar la pierderea a tot sau la acceptarea morţii 
pentru gloria lui Dumnezeu. Înclinaţia cărnii este de a se proteja, de a se 
autojustifica şi de a-şi căuta propria cale şi propriul confort. Pentru o astfel 
de persoană crucea nu este nimic mai mult decât un instrument pentru 
propria sa protecţie şi satisfacţie. Însă pentru Dumnezeu, crucea este o 
demonstraţie vizibilă pentru întreaga lume a spiritului care nu-şi cere 
drepturile, ci se dă cu bucurie altora. Natura lui Hristos nu li se dăruieşte 
doar celor care sunt mulţumitori sau cărora le aduce satisfacţie, ci şi celor 
care se poartă urât şi sunt lipsiţi de dragoste. De aici putem deduce că 
având crucea ca mod de viaţă, aceasta nu ne va duce întotdeauna la o stare 
de bine şi de frumuseţe. Vom experimenta şi ruşinea şi respingerea, de 
asemenea.  
 

Fără să ne dorim frumuseţe 
 

„El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un 
pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, 

şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.” 
Isaia 53:2 

 
         Dacă acceptăm cu adevărat crucea despre care Isus le-a vorbit celor 
ce-L urmau, aceasta va însemna moarte pentru noi în forme pe care nu ni 
le-am imaginat. Când ne gândim la aplicarea crucii în viaţa noastră, de 
obicei ne gândim în termenii pierderii unor lucruri. Percepţia noastră este 
aceea că trebuie să renunţăm la vreun lucru. Însă atunci când Isaia a 
prezentat crucea, el a arătat că una din pierderile suferite de Isus a fost 
frumuseţea. Puţini consideră varianta pierderii frumuseţii şi efectul acesteia 
în raport cu ceilalţi. Frumuseţea, aşa cum este ea înţeleasă aici, este acea 
aparenţă exterioară care ne face plăcuţi în ochii celorlalţi. Poate fi orice din 
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aspectul nostru exterior care să creeze impresia unei personalităţi plăcute. 
Poate include şi felul în care reputaţia noastră este recunoscută de oameni.  
         Isus ne înştiinţează, referindu-Se la cruce, că a-L urma, va fi ceva 
similar unei seminţe care cade în pământ şi moare (conform cu Ioan 12:24). 
Elementele acestei lumi îşi vor lua partea lor în privinţa aspectului exterior 
al seminţei, până când rămâne cu adevărat valoros doar ceea ce este 
înăuntru. Învelişul exterior se dezintegrează. Toate lucrurile care ne 
caracterizează şi par admirabile, trebuie predate pentru a beneficia de 
adevărata putere a lui Dumnezeu. Filipeni 2:5-8 ne spune că Isus S-a 
dezbrăcat de Sine, însă adevărata Sa lucrare spirituală s-a realizat doar prin 
moarte. Această pierdere a frumuseţii exterioare trebuie considerată ca 
parte a ceea ce înseamnă îmbrăţişarea crucii. La cruce, tot ce tu ai câştigat, 
bazându-te pe atractivitatea ta personală, este distrus. Dacă acum cineva te 
acceptă sau te apreciază, va fi doar pe baza a ceea ce permite Isus. Dacă El 
nu deschide uşa vreunui favor, atunci tu trebuie să te mulţumeşti 
rămânând singur. Cineva care a intrat în asemenea realităţi cu Domnul, nu 
mai este interesat să atragă atenţia oamenilor asupra sa. Singura lui 
preocupare va fi aceea de a-I plăcea Tatălui. 
         Deşi acest proces de renunţare la ceea ce este exterior – şi care a adus 
favoare şi acceptare – poate fi perceput ca pe un lucru glorios, totuşi nu 
este. Este ceva dureros. Este crucea! În loc să existe un minunat proces de 
predare a acestor lucruri lui Dumnezeu, oamenii vin şi le murdăresc. Noi 
devenim dispreţuiţi şi respinşi de oameni, la fel cum a fost Isus (conform cu 
Isaia 53:3). 
 

Frumuseţe în loc de cenuşă 
 

„Să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc 
de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă 
în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi «terebinţi ai neprihănirii», «un 

sad al Domnului», ca să slujească spre slava Lui.” 
Isaia 61:3 

 
         Ce înseamnă aici cenuşa? Vorbim de cenuşă atunci când Dumnezeu ne 
reduce toată bucuria, acceptarea de către alţii, ambiţiile şi lucrarea la zero 
în ochii oamenilor, pentru a putea găsi acceptare doar de la Dumnezeu. 
Vorbesc despre lucrurile care privesc crucea şi altarul. În Vechiul 
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Testament, când cineva aducea o jertfă Domnului, cădea foc din cer şi 
consuma jertfa pusă pe altar. Rezultatul final era acela că jertfa se 
transforma în cenuşă. Astăzi, cenuşa este privită doar într-un singur fel: că 
Dumnezeu ne dă frumuseţe în loc de cenuşă. Acest verset este aşa de 
popular, deoarece oamenii caută frumuseţea în acceptarea a ceva exterior. 
Totuşi, frumuseţea despre care ni se vorbeşte în acest verset s-ar putea să 
nu fie una care să ne facă mai acceptabili în ochii lumii SAU în ochii 
comunităţii religioase. Ea trebuie să fie o frumuseţe care satisface doar 
inima Domnului.  
         Poate chiar conceptul nostru privind semnificaţia „cenuşii” este greşit. 
Noi vrem să primim frumuseţe în loc de cenuşă, dar câţi dintre noi au fost 
aduşi la stadiul de cenuşă? Cu siguranţă că am trecut prin necazuri şi 
suferinţe, dar am ajuns noi să fim cenuşă? Cenuşa este cea mai mică formă 
la care o substanţă poate fi redusă, fără a i se pierde total urma. Ştiu că am 
trecut fiecare prin multe greutăţi, însă foarte puţini dintre noi am ajuns cu 
adevărat cenuşă. Mă tem că prea mult din vieţile noastre şi din carnea 
noastră au rămas neatinse de focul de pe altar.  
         O altă întrebare pe care ar trebui să ne-o punem este dacă ştim că 
focul care ne mistuie carnea şi ne face cenuşă poate fi înţeles ca un lucru 
frumos într-un mod sacrificial.  Ceea ce vreau să spun este că adevărata 
frumuseţe pentru Dumnezeu poate consta în pierderea frumuseţii 
personale şi în a fi făcut cenuşă. Dacă vrem să creştem mari în Domnul, 
aceasta va însemna pierdere pentru noi. „Trebuie ca El să crească, iar eu să 
mă micşorez.” (Ioan 3:30) Focul lui Dumnezeu nu este destinat păcătosului 
încăpăţânat sau omului rebel, ci arderii acelor părţi din viaţă care îi sunt 
predate Lui.  Focul este pentru cel ce se sacrifică nu pentru cel nedoritor. 
Dumnezeu nu a acceptat jertfe în Vechiul Testament, dacă nu erau de bună 
voie. În acest caz, ajungerea în stadiul de cenuşă nu poate fi ceva 
dezastruos pentru Domnul, ci ceva frumos. Dar cei ce sunt arşi pe altar, vor 
găsi transformarea în cenuşă ca un lucru bun. Dacă cineva este cu adevărat 
făcut cenuşă, el este mort faţă de dorinţa de a apărea frumos în ochii 
oamenilor. Moartea faţă de o formă de frumuseţe a fost înlocuită de o altă 
formă de frumuseţe. 
         Zilnic vedem slujire creştină, însă prea puţină cenuşă. Conceptul cel 
mai răspândit cu privire la consacrarea creştină nu implică un altar. În afară 
de asta, consacrarea nu este ceva care aparţine exclusiv creştinismului. 
Găsim oameni peste tot în lume care renunţă la familie şi timp liber sau la 
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altele pentru a se dedica profesiilor lor. Însă acest fel de consacrare nu cere 
ca o persoană să ajungă la punctul în care „nu are nici frumuseţe nici 
strălucire”. Motivul ascuns este egoismul. Însă Isus a spus că orice om care 
Îl urmează trebuie să se lepede de sine şi să-şi ia crucea. Aceasta este 
singura formă de consacrare acceptată de Dumnezeu.  
 

O Stâncă de cădere 
 
„Ei s-au lovit de Piatra de poticnire, după cum este scris: «Iată că pun în Sion 
o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere: şi cine crede în El nu va fi dat de 

ruşine.»” 
Romani 9:32-33 

 
         Mesajul despre Hristos şi El răstignit poate fi unul foarte atrăgător – 
atâta timp cât rămâne doar un mesaj. Ceea ce vreau să spun este că 
oamenii se pot bucura cu adevărat de mesajul crucii, datorită înţelegerii 
mai profunde pe care el îl aduce şi al accentului mai mare pus pe Hristos. 
Dar dacă aşa stau lucrurile, cum poate fi acest mesaj o stâncă de cădere? El 
devine o stâncă de cădere când începe să fie aplicat (de obicei de către alţii) 
lucrurilor din viaţa noastră pe care le dorim să rămână neatinse de cruce.  
         Predicarea crucii este o piatră de poticnire pentru mulţi. Toţi avem 
probleme în vieţile noastre, pe care am fi foarte bucuroşi să le dăm cu 
Domnului.  Problema intervine când Dumnezeu doreşte să omoare ceva ce 
noi nu dorim să fie expus. Tratamentul lui faţă de noi începe să meargă 
dincolo de stratul de religiozitate care se află la suprafaţă, intrând în centrul 
egoismului nostru. Ceea ce suntem noi prin natura noastră începe să fie 
expus de lumina crucii. Am fi foarte bucuroşi să renunţăm la nişte lucruri, 
însă majoritatea dintre noi nu am vrea să se ştie că în realitate nu suntem 
aşa de drăguţi cum am lăsat impresia. 
         Mulţi oameni vor să meargă cu Isus doar până aici. Este o linie pe care 
nu vor s-o treacă. Însă Isus aşteaptă de la cel care-L urmează să renunţe la 
mai mult decât la lucruri. Cuvintele Lui sunt clare: „Fiindcă oricine va voi   
să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va 
mântui.” (Luca 9:24) 
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Nevoia de moarte 
 

         Motivul pentru care mulţi găsesc predicarea crucii ca o stâncă de 
cădere este că nu au înţeles niciodată nevoia de a muri. Ei devin confuzi 
când aud că nu contează dacă eşti bun sau rău – că nu are nicio importanţă 
acest lucru –, ci toţi trebuie să moară. Ei văd mai degrabă nevoia de a fi 
scăpaţi de unele obiceiuri rele, considerând că sinele lor poate fi încă 
folositor Domnului. Când mesajul crucii trece de o prezentare superficială, 
ascultătorul devine deranjat. Dacă Dumnezeu continuă să-l preseze cu acel 
mesaj, el devine defensiv, ostil şi îi bagă de vină predicatorului, locului în 
care este prezentat sau pretinde că mesajul nu a fost spus în mod 
echilibrat. Aceste reacţii vor fi considerate ca neavând bază spirituală, când 
de fapt ele nu sunt decât întâlniri cu Stânca de cădere. Ascultătorul s-a 
împiedicat  de acea mare Piatră de poticnire! 
         Atâta timp cât o persoană nu a avut experienţa descrisă în Romani 
capitolul 7, el va continua să caute să-şi salveze propria viaţă. El va căuta  
să-şi ofere talentele, banii sau orice altceva în locul pierderii propriei vieţi. 
Dumnezeu nu ne vrea viaţa „dată”, ci înlocuită. Toate aceste adevăruri pot 
fi acceptate, în timp ce ne împotrivim aplicării lor personale. Această 
ipocrizie poate continua mult timp, până când Dumnezeu decide că trebuie 
să facem o alegere. Iar alegerea este aceasta: „Vei continua să accepţi 
mesajul crucii în timp ce te vei împotrivi aplicării lui sau i te vei preda      
într-un mod personal?” Decizia unei persoane nu va fi niciodată cea corectă 
până când ea nu va fi convinsă de nevoia de a muri.  
 

Ce realizează crucea? 
 

„Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere 
împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi 

în toţi.” 
Coloseni 3:11 

 
         O parte a problemei constă în faptul că noi vedem crucea ca pe un 
mijloc prin care ni se ia ceva, în loc să o vedem ca un instrument care 
realizează ceva.  Crucea a fost necesară nu doar din cauza cărnii păcătoase, 
ci pentru a duce la crearea unui om nou, în care Hristos este totul şi în toţi. 
Pentru ca acest lucru să se întâmple, e necesară moartea tuturor celorlalte. 
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Astfel, darea la o parte a grecului şi a iudeului, a sclavului şi a omului liber, a 
bărbatului şi a femeii este necesară, nu doar pentru a se termina cu tot ce 
este rău, ci pentru ca Hristos să poată creşte. Astfel Isus Îşi ocupă locul de 
drept în Trupul Său, fiind totul în toţi.  
         Cât de teribil poate fi să lăsăm atunci ca minunatul mesaj al crucii să 
devină o Stâncă de cădere! A proceda astfel, nu doar că ne va lăsa sinele 
nostru păcătos neatins, ci va compromite cuvântul, crucea şi scopul veşnic 
al lui Dumnezeu. Nouă ni se va părea că ne protejăm pe noi înşine, însă 
rezultatul real va fi acela că Îl vom jefui pe Hristos de dreptul Lui de a fi 
totul în toţi. Făcând astfel, lăsăm să se înţeleagă că există un trup legitim de 
credincioşi, lăsat de Dumnezeu să trăiască, să slujească şi să funcţioneze 
fără însă a ţine cont de cerinţele crucii şi ale lui Hristos ca fiind „plinătatea 
Celui ce îndeplineşte totul în toţi”. (Efeseni 1:23) 
         Noi ori vom cădea peste acea Stâncă şi ne vom zdrobi, ori acea Stâncă 
va cădea peste noi şi ne va face praf (conform cu Matei 21:44). Totul 
depinde de relaţia noastră cu Hristos, Stânca. El ori aduce zdrobirea în viaţa 
noastră, ori devenim aşa de împietriţi, încât Stânca ajunge mijlocul 
distrugerii noastre. Creştinii ar trebui să acorde mare atenţie acestor 
lucruri. Ele n-ar trebui luate cu uşurinţă. De-a lungul istoriei au fost multe 
persoane care, deşi au început bine, au sfârşit prin a se poticni în crucea lui 
Hristos.  
         De ce acceptăm doar anumite cerinţe ale crucii? De ce preferăm 
partea care vorbeşte de salvarea noastră de la iad, dar nu şi cea care ne 
salvează de la egoismul nostru? Răspunsul este acela că noi dorim beneficii, 
fără a suporta consecinţe. Însă Dumnezeu nu Se va schimba niciodată. El ne 
vrea liberi! El ne-a pus la dispoziţie crucea pentru a ne elibera de iad. El 
vrea să fim eliberaţi de diavol. El vrea să fim eliberaţi de boală. Şi, de 
asemenea, El ne vrea eliberaţi de o viaţă centrată pe sine.  
 

Unii consideră altarul ca fiind lucrarea diavolului 
 
         Lucrarea focului de pe altar nu este ceva plăcut, însă se face cu un 
anumit scop. Doar cei care pătrund scopul lui Dumnezeu se vor lăsa legaţi 
de coarnele altarului (conform Psalmului 118:27). Dacă singurul nostru 
gând este acela că diavolul ne atacă, vom rata măreţul scop. Ne vom 
împotrivi astfel la ceea ce face Dumnezeu, pentru a ne salva frumuseţea. 
Oamenii devin încăpăţânaţi, împotrivitori şi răi, şi toate acestea doar pentru  
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a păstra aparenţele înaintea celorlalţi. Toate eforturile noastre se vor 
concentra în jurul păstrării aparenţelor. Este dificil pentru om să înţeleagă 
că Dumnezeu lucrează pentru a îndepărta tot ceea ce ne-a făcut acceptabili 
pe plan natural, pentru a-L face pe Hristos singura bază a acceptării noastre. 
         De ce este greu pentru creştini să înţeleagă această lucrare a lui 
Dumnezeu? La naşterea din nou suntem făcuţi una cu Isus. Nu ne-a spus că 
dacă lumea L-a respins pe El, ne va respinge şi pe noi (conform cu Ioan 
15:18-20)? Toţi creştinii ştiu şi cântă despre cruce că este „semnul 
suferinţei şi al ruşinii”. Însă dacă creştinii înţeleg aceste lucruri, de ce caută 
să fie acceptaţi şi populari în această lume? Dacă oamenii ne acceptă, ar 
trebui să fie doar din cauză că Hristos ne dă acea favoare şi aceasta se 
întâmplă fiindcă am acceptat altarul şi nu l-am respins. Apostolul Pavel a 
spus că noi am fost răstigniţi faţă de lume şi lumea faţă de noi (conform cu 
Galateni 6:14). Dacă acest lucru este adevărat, atunci cui îi mai pasă de 
acceptarea din partea lumii? 
         A îmbrăţişa adevărul cu privire la cenuşă înseamnă a ne bizui doar pe 
acceptarea pe care ne-o oferă Dumnezeu. Dacă avem parte de favoruri, va 
fi doar din cauză că El a vrut aşa. Apoi, când vei avea parte de o asemenea 
acceptare din partea unora, pe care Dumnezeu a favorizat-o, în lăuntrul tău 
se va manifesta o adâncă mulţumire. Vei experimenta un stil de viaţă care 
se bazează doar pe ceea ce mâna Domnului oferă şi o vei trăi cu bucurie. În 
ochii Domnului, ACEASTA înseamnă adevărata frumuseţe în locul cenuşii.  
         Cu tristeţe trebuie să spun că sunt prea mulţi cei care nu doresc să 
accepte această frumuseţe. Ei au multe calificări profesionale, prieteni 
influenţi, posedă multe daruri şi talente, însă toate acestea sunt lucruri care 
trebuie îndepărtate ca primă sursă a noastră, dacă vrem să lăsăm să 
strălucească în noi frumuseţea lui Hristos drept singura frumuseţe a 
noastră. Atunci când suntem dispuşi să renunţăm la lucruri care sunt 
CÂŞTIG pentru noi (conform cu Filipeni 3:7), ne vom mulţumi să spunem:   
„Pe cine altul am eu în cer în afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc 
plăcerea în nimeni decât în Tine.” (Psalmul 73:25) Până nu suntem făcuţi 
cenuşă, acesta va rămâne doar un verset frumos, însă nu o realitate în 
vieţile noastre. 
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Isus rănit – Eu înfrumuseţat 
 
         Problema este aceea că mulţi sunt foarte dornici ca Isus să fie cel rănit, 
atâta timp cât aceasta ne aduce pe NOI la o mai mare frumuseţe. El a fost 
rănit şi desfigurat, pentru ca petele şi zbârciturile Bisericii să fie 
îndepărtate. Datorită lucrării Lui de pe cruce pentru noi, Isus va purta 
pentru totdeauna semnul cuielor şi va apărea ca un Miel junghiat, însă 
credincioşii vor apărea ca o Mireasă fără pată, fără zbârcitură. În timp ce 
lucrul acesta ne produce o mare bucurie, să nu uităm niciodată că Lucifer 
nu a ştiut să recunoască sursa frumuseţii lui.  
         Şi noi putem să ne confruntăm cu pericole similare, pentru că odată ce 
frumuseţea noastră începe să se contureze şi transformarea să aibă loc, 
putem să ne pomenim respingându-L pe Miel. Să ne gândim la Sunamita 
din Cântarea Cântărilor (care reprezintă Mireasa lui Hristos). Regele a luat-o 
când era „neagră” şi respinsă şi a făcut din ea o femeie din care „picură” 
frumuseţe (conform cu Cântarea Cântărilor 5:5). Frumuseţea la care El a 
adus-o a determinat-o să se concentreze aşa de mult pe menţinerea ei, 
încât a refuzat să se „desfrumuseţeze” şi a-L primi pe El la ea. De aceea, 
adevărata Frumuseţe (Isus Hristos), S-a retras din preajma ei şi ea a rămas 
să reflecteze la definiţia adevăratei frumuseţi. Datorită propriei noastre 
urâţenii, noi vrem frumuseţe de la Domnul în locul cenuşii. De aceea 
sfinţenia şi faptul de a fi fără pată devin scopuri ale inimii credinciosului şi 
iau locul lui Isus. Atunci când acest lucru se întâmplă, Isus devine doar un 
simplu instrument pentru atingerea scopului nostru, dându-I doar un rol 
secundar în planurile noastre. Frumuseţe în loc de cenuşă nu înseamnă a 
deveni mai frumos decât Isus, ci a deveni una cu natura Sa de Miel. Mielul 
poate fi dispreţuit de oameni şi respins de ei, dar este frumos în ochii 
Tatălui. 
 

Opinia lui Dumnezeu despre frumuseţe 
 

         Pericolul nu constă în a avea frumuseţe. Frumuseţea ei (a Bisericii şi a 
Sunamitei), nu a fost menită să o satisfacă pe ea, ci doar pe El. După cum 
am mai menţionat, aceeaşi situaţie a cauzat căderea lui Lucifer (conform cu 
Ezechiel 28:14-17). Atâta timp cât Dumnezeu l-a numit „heruvim ocrotitor”  
şi a vorbit despre frumuseţea lui, lucrurile erau bune. Însă Lucifer a devenit 
Satan când a început să se uite la propria lui frumuseţe şi să-şi ia ochii de la 



 146 

frumuseţea Domnului. El putea încă să conducă închinarea şi lauda, însă 
acum totul era pentru sine şi nu pentru Domnul. Înţeleg că unii s-ar putea 
să nu aplice acest verset diavolului sau să nu vadă nicio legătură cu faptul 
că el a condus închinarea din ceruri; totuşi, principiul aplicat acestor versete 
este încă adevărat.   
         Urmărirea frumuseţii nu este ceva caracteristic doar condiţiei umane. 
Mulţi sunt gata să renunţe la calea neatractivă a crucii pentru condiţii mai 
frumoase de trăire sau slujire. Profetul Ilie se îndrepta spre Iordan unde 
„moartea şi îngroparea” urmau să aibă loc (conform cu 2 Regi 2:1-11). Toţi 
ceilalţi profeţi ştiau că aceasta este ziua în care maestrul lor va fi luat de la 
ei. Ei au rămas cu toţii în frumuseţea şi siguranţa oferite de şcolile lor de 
profeţi, în timp ce Ilie se îndrepta spre cruce. Totuşi, Elisei nu l-a părăsit pe 
Ilie. Deşi avea mai multe oportunităţi minunate stând cu ceilalţi profeţi, el a 
refuzat. El a parcurs tot drumul, chiar trecând prin adâncimile râului Iordan.  
         Ce putem spune despre noi? Noi îl părăsim pe Ilie şi călătoria lui în 
schimbul frumoasei stări de a ne afla printre fiii profeţilor. Dacă nu ştim 
care este adevărata frumuseţe, există posibilitatea ca să ne folosim de 
Domnul pentru propria noastră transformare, iar apoi, ca Israelul, devenim 
mândri de frumuseţea noastră (conform cu Deuteronom 8:7-17). 
         Adevărata frumuseţe care e dată în locul cenuşii vine din cenuşă. Este 
o frumuseţe bazată pe pierderea acceptării noastre personale de către alţii. 
Ea îşi găseşte frumuseţea în altul. Frumuseţea Mielului nu este văzută în 
aspectul Lui exterior, ci în natura Lui. În exterior nu se vede nicio frumuseţe 
care ne-ar face să-L dorim (conform cu Isaia 53:2). Dacă noi căutăm 
frumuseţea exterioară, atunci rezultatul inevitabil va fi că ne vom ascunde, 
ne vom întoarce faţa de la El (conform cu Isaia 53:3). Dar dacă înţelegem 
frumuseţea naturii Mielului, atunci frumuseţea pe care o primim din cenuşă 
va fi una asemănătoare cu a Lui. Nu ne vom mai lega de versetul care spune 
că El ne va da „frumuseţe în loc de cenuşă” pentru a ne atinge un scop 
personal sau pentru o mai mare acceptare din partea lumii şi a comunităţii 
religioase. Atunci vom fi mulţumiţi că, odată aduşi în stadiul de cenuşă, vom 
fi una cu Mielul, iar pentru noi nu poate exista o mai mare frumuseţe ca 
aceasta în tot universul.  
         Cum trece cineva de la o mentalitate concentrată pe sine la una în care 
Hristos este centrul? Şi cum va putea un creştin egoist să îmbrăţişeze 
vreodată o cale care duce la pierdere şi respingere? Se poate doar într-un 
singur fel. Circumstanţele exterioare ale crucii se nasc doar din spiritul 
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crucii. Spiritul crucii lucrează în noi atunci când el devine natura noastră de 
a ne dărui vieţile. În loc să ne promovăm pe noi înşine, ne dezbrăcăm de noi 
înşine. 
         Când Duhul crucii lucrează într-un credincios, el va înţelege că în orice 
situaţie va exista un tron şi o cruce. Dacă eu sunt pe tron, atunci Hristos e 
pe cruce. Când ne vedem de drumul nostru, Hristos nu poate să-L aibă pe-al 
Lui. Pe de altă parte, când Hristos este pe tron, ne vom da vieţile pentru 
Dumnezeu şi pentru alţii. Odată ce alegem această cale şi acest duh, 
prioritatea diavolului este aceea de a ne ispiti să coborâm de pe cruce.   
 

Mintea umană şi mintea crucii 
 
         Tranziţia de la a vedea crucea ca eveniment istoric, la crucea care 
lucrează zilnic în viaţa credinciosului, începe în minte. Astfel începem să 
funcţionăm  gândind ca El şi nu ca noi. Aceasta nu este doar o schimbare a 
sursei, în termenii activităţii intelectuale, ci o cale cu totul nouă de a vedea 
lucrurile.   
         Ce înţeleg printr-o nouă cale de a vedea lucrurile? Mintea omului şi 
mintea lui Hristos au perspective complet diferite. Mintea noastră se 
concentrează pe noi înşine, însă mintea Lui este una care gândeşte din 
perspectiva crucii. Mintea care ţine cont de cruce este una care se goleşte 
de sine şi nu se concentrează pe individualitatea proprie. În Filipeni 2:5, 
Pavel ne încurajează să lăsăm în noi gândirea aceasta, însă care sunt 
trăsăturile minţii lui Hristos? După cum am văzut mai devreme în studiul 
nostru, ascultarea de acest fel de gândire este o ascultare până la moarte. 
Cu alte cuvinte, vom începe să considerăm gunoi ceea ce este un câştig 
pentru noi, pentru a-L putea câştiga pe Hristos. Acest lucru se realizează în 
viaţa credinciosului prin asemănare cu moartea Sa – văzută prin pierderea 
drepturilor personale, a reputaţiei şi a câştigului nostru, astfel ca Hristos să 
crească mai mult în noi.  
         Omul, cu mintea lui naturală, nu va accepta pierderea reputaţiei sau a 
drepturilor sale personale, dacă nu are parte de o revelaţie radicală şi care 
să-i schimbe viaţa, a faptului că Hristos este totul şi în toţi. Taina lui 
Dumnezeu nu este mesajul lui Hristos în noi, nădejdea slavei. Taina este 
Hristos care este în noi. Nu prin abilitatea noastră putem să pătrundem 
mesajul despre El.  Acesta nu se găseşte într-o minte care a reţinut nişte 
adevăruri, ci într-o viaţă care are anumite trăsături. Nu înseamnă 
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cunoaşterea anumitor lucruri, în timp ce trăim după duhul acestei lumi. 
Înţelepciunea ascunsă nu se laudă cu ea însăşi; se laudă doar în Hristos.  
         A vedea lucrurile aşa cum le vede Dumnezeu, cere să fim de acord ca 
El să îndepărteze tot ce vine de la noi. Aceasta este o problemă pentru 
omul centrat pe sine şi care are propriile lui priorităţi, pentru că el tinde   
să-şi extindă propriul statut; el caută crucea din motive egoiste. Însă crucea 
nu este dată pentru a şlefui caracterul cuiva, iar vălul nu este luat de pe 
minte când ea se întoarce la Domnul, ci când inima se întoarce. O minte 
care se gândeşte doar la interesele personale nu poate fi adusă în părtăşie 
cu Cel Răstignit. Nu calea sacrificiului de sine trebuie să fie aceea care să te 
atragă; ci frumuseţea naturii lui Isus şi felul în care El te copleşeşte.  
 

Duhul crucii 
 

         Când vorbim despre cruce ca mod de viaţă, nu ne referim doar la a 
avea părtăşie în moartea Sa pe cruce. Desigur că acesta este un aspect 
foarte important al temei noastre, însă vrem să punem accentul pe altceva. 
Noi avem parte cu Hristos în moartea Sa, însă acest aspect al crucii ca mod 
de viaţă vorbeşte mai mult despre natura crucii şi despre faptul că noi 
devenim părtaşi naturii divine. Multe pasaje din Biblie prezintă crucea ca 
mod de viaţă, însă poate le-am ignorat. De exemplu, în Romani ni se spune 
că noi suntem ca nişte oi de tăiat (conform cu Romani 8:36). Totuşi, este 
Duhul Mielului cel care merge la tăiere. Acesta nu înseamnă un act exterior 
al jertfirii, ci o natură interioară care curge dintr-o minte orientată spre 
cruce. Actul răstignirii este un lucru, dar duhul lăuntric în care Isus a suferit  
răstignirea, este altceva. 
         Ce L-a dus pe Hristos la cruce? A fost dragostea Lui pentru Tatăl sau 
dorinţa Lui de a-I fi plăcut Tatălui? A fost dedicarea Lui faţă de planul lui 
Dumnezeu? A fost natura Lui? Cred că toate poartă amprenta deciziei Lui. 
Din moment ce nu este în natura noastră să ne dăm viaţa pentru alţii, ce 
anume ne-a dus iniţial la cruce? A fost duhul crucii – sau duhul Mielului – 
care a fost în Isus în toată lucrarea Sa de pe pământ. Duhul acesta a fost în 
cele din urmă demonstrat prin sacrificiul suprem. Crucea ca şi obiect a fost 
doar finalul natural al vieţii Mielului.  
         Crucea a fost locul unde s-a demonstrat vizibil natura obişnuită a lui 
Dumnezeu. Răstignirea exterioară a fost scurtă şi s-a încheiat, însă duhul 
lăuntric al Mielului este veşnic. Nu faptul că Isus a murit pe un lemn este 
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lucrul impresionant, ci cu mult mai mult duhul în care a murit. Atârnând 
acolo, înaintea persecutorilor Lui, El a spus: „Tată, iartă-i!” (Luca 23:34) 
         Duhul crucii se exprimă într-un aşa fel, încât dacă este batjocorit, nu se 
răzbună (conform cu 1 Petru 2:23). El binecuvântează pe cei ce îl blestemă 
(conform cu Matei 5:44). Nu deschide gura când este acuzat în mod fals şi 
nu caută se se apere (conform cu Isaia 53:7). Acest duh îl slujeşte pe 
Dumnezeu la fel de liber şi în închisoare, şi în sala tronului. Majoritatea 
creştinilor sunt foarte dornici să pună mâna pe beneficiile aduse de cruce, 
însă zilnic neagă spiritul crucii. 
 

Crucea şi puterea lui Dumnezeu 
 
         Cum este mesajul crucii puterea lui Dumnezeu? Puterea ei se vede în 
măsura în care noi trăim ca unii care sunt răstigniţi cu Hristos. Tendinţa 
generală de concentrare în jurul sinelui, atracţia pe care lumea o exercită 
asupra noastră şi faptele cărnii păcătoase nu vor putea fi reprimate într-un 
mod satisfăcător. Doar crucea dă sinele la o parte. 
 

Crucea şi evanghelizarea 
 
         Cheia către evanghelizarea lumii, care cere un enorm sacrificiu de sine, 
este crucea. A le vorbi oamenilor despre cruce, fără a avea crucea la lucru 
înăuntrul nostru este ipocrizie. Dar când oamenii văd un stil de viaţă cu 
lepădare de sine şi dăruire către alţii, atunci ei văd o demonstraţie vie a 
mesajului pe care îl predici.  
         Duhul crucii care lucrează în tine îţi va afecta şi atitudinea cu care vei 
mărturisi. Însă creştinii nerăstigniţi vor apărea drept împietriţi şi 
autoneprihăniţi. 
 

Căutând o revărsare a Duhului 
 
          În încercarea de a-şi schimba atitudinile şi acţiunile, mulţi se uită la 
Dumnezeu aşteptând o revărsare a Duhului Sfânt. Totuşi, întâi a fost 
Calvarul şi apoi Rusaliile. Crucea trebuie să preceadă revărsarea Duhului. 
Mulţi oameni care participă azi la aşa-numitele treziri spirituale, nu pleacă 
de acolo schimbaţi. Ei pot fi atinşi, însă de fiecare dată se întorc la vechile 
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lor căi. Este puterea păcatului zdrobită doar de revărsarea Duhului? Pavel 
are o altă părere. El spune că dacă umblăm prin Duhul, nu împlinim poftele 
firii pământeşti, pentru că cel care este al lui Hristos şi-a răstignit carnea cu 
poftele ei (conform cu Galateni 5:16, 24). Doar crucea zdrobeşte puterea 
păcatului, pentru că ea îl îndepărtează pe păcătos şi-l înlocuieşte cu Regele 
gloriei. Lucrarea Duhului constă în a face ACEASTA o realitate în vieţile 
noastre.  
         După părerea multor creştini, puterea lui Dumnezeu este acea forţă 
uimitoare manifestată pentru a înfăptui miracole şi a învinge duşmanii. 
Această putere poate fi manifestată prin oameni, ca şi instrumente ale Lui, 
sau complet aparte de orice participare umană; este expresia intenţiei lui 
Dumnezeu de a determina lucrurile să meargă în direcţia dorită de El. Mulţi 
cred că adevărata nevoie de azi din bisericile noastre este de mai multă 
putere, însă slăbiciunea şi neputinţa din biserică sunt rezultatul puterii 
personale şi al propriului efort omenesc şi nu reprezintă o slăbiciune reală. 
Când începi să depinzi de cruce ca şi putere a lui Dumnezeu, vei vedea mai 
puţin din om şi mai mult din Dumnezeu.  
         Creştinii caută puterea lui Dumnezeu pentru a-i elibera de 
consecinţele trăirii lor după îndemnurile firii. Lucrurile care-i frustrează cel 
mai mult sunt acelea care nici n-ar intra în discuţie dacă moartea faţă de 
sine ar fi calea de tratare a lor. Atâta timp cât ignorăm crucea ca mod de 
viaţă, vom căuta predicatori care se folosesc de puteri supranaturale care 
să ne elibereze. Cu alte cuvinte, credinţa noastră se va baza mai mult pe 
oameni pentru a ne elibera. Noi nu vom renunţa la sine sau la căile lui atâta 
timp cât credem că vreun om cu „puterea lui Dumnezeu” îşi va pune 
mâinile peste noi, iar problemele noastre vor dispărea astfel. 
         Noi vrem ca Dumnezeu să ne elibereze de lucrurile care îi produc 
frustrare sinelui, însă ceea ce avem nevoie este moartea sinelui. Crucea nu 
poate fi înţeleasă ca şi puterea lui Dumnezeu, până când vechile metode 
nu-şi dovedesc ineficienţa. Crucea nu este menită să lucreze doar pentru 
noi, ci şi în noi.  
         Rugăciunea lui Pavel a fost aceea de a fi făcut asemenea cu moartea 
lui Hristos (conform cu Filipeni 3:10). A fi făcut asemenea cu moartea lui 
Hristos, ne aduce într-o natură. Natura morţii faţă de sine şi a trăirii pentru 
Dumnezeu. De aceea asemănarea cu Hristos în general, nu ne eliberează de 
păcat. Doar asemănarea cu moartea lui Isus este singura cale de a da la o 
parte sinele şi păcatul pentru ca Hristos să poată trăi. 
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Pierderea sinelui – Hristos este totul 
Întrebări de studiu 

 
CAPITOLUL ŞASE: Pierderea sinelui – Hristos este totul 

 
1. Ce înseamnă să-ţi dai viaţa lui Hristos? (Ioan 12:25) 
 
2. Ce înseamnă să-ţi dai viaţa lui Hristos în opinia lui Pavel? (2 Corinteni 
4:11) 
 
3. Ce a făcut Isus şi a fost mai mult decât supunere faţă de voia lui 
Dumnezeu? (Psalmul 40:8) 
 
4. Ce a făcut Isus cu viaţa Lui? (Isaia 53:10) 
 
5. Cum poate însemna crucea moarte pentru noi într-un fel pe care nu ni    
l-am imaginat? (Isaia 53:2) 
 
6. Cu ce ne compară Isus când Îl urmăm la cruce? (Ioan 12:24) 
 
7. Cum s-a distrus frumuseţea exterioară a lui Isus? (Filipeni 2:5-8) 
 
8. Ce metodă foloseşte Dumnezeu pentru a îndepărta aparenţa exterioară 
care ne-a adus favoruri şi acceptare? (Isaia 53:3) 
 
9. Care este cea mai mică formă la care o substanţă poate fi redusă? (Isaia 
61:3) 
 
10. Ce se va întâmpla dacă creştem mai mult în Domnul? (Ioan 3:30) 
 
11. Ce se întâmplă cu o persoană care nu vede nevoia sa de a muri? 
(Romani 9:32) 
 
12. Ce a pus Domnul în Sion? (Romani 9:33) 
 
13. La ce-i cere Isus urmaşului Său să renunţe? (Luca 9:24) 
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14. Conform cu Coloseni 3:11, care este rezultatul crucii?  
 
15. Ce resping credincioşii atunci când cred că pot trăi, sluji şi funcţiona 
separat de cerinţele crucii? (Efeseni 1:23) 
 
16. Care sunt cele două moduri în care ne putem raporta la Isus ca la Stânca 
noastră? (Matei 21:44) 
 
17. Ce-I permitem Domnului să facă atunci când pătrundem scopul lui 
Dumnezeu în lucrarea focului de pe altar? (Psalmul 118:27) 
 
18. Care este una din consecinţele faptului de a fi una cu Isus? (Ioan 15:18-
20) 
 
19. Când va străluci Hristos ca singura noastră frumuseţe? (Filipeni 3:7) 
 
20. Când suntem gata să renunţăm la lucrurile care sunt câştig pentru noi, 
unde ne găsim plăcerea noastră? (Psalmul 73:25) 
 
21. Ce a trebuit Domnul să facă atunci când Sunamita a devenit satisfăcută 
cu propria ei frumuseţe? (Cântarea cântărilor 5:5-6) 
 
22. Care a fost diferenţa dintre Elisei şi fiii prorocilor când a venit timpul ca 
Ilie să meargă la cruce? (2 Regi 2:1-11) 
 
23. Ce riscăm să facem dacă nu ştim cum este adevărata frumuseţe? 
(Deuteronom 8:7-17) 
 
24. Ce-I vom face Domnului dacă nu dorim frumuseţea Lui? (Isaia 53:2-3) 
 
25. Ascultarea care duce la moarte este simbolul ____________________ . 
(Filipeni 2:5) 
 
26. Daţi un exemplu al faptului că Duhul Mielului trăieşte în noi, astfel încât 
crucea devine modul nostru de viaţă. (Romani 8:36) 
 



 153 

27. Care sunt unele căi prin care se demonstrează vizibil natura lui 
Dumnezeu? 
a. Luca 23:34 - 
b. 1 Petru 2:23 - 
c. Matei 5:44- 
d. Isaia 53:7 - 
 
28. De ce umblarea în Duhul nu împlineşte poftele firii pământeşti? 
(Galateni 5:16,24) 
 
29. Care a fost rugăciunea lui Pavel? (Filipeni 3:10) 
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Răspunsuri la 
întrebări 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 157 

Răstignirea credinciosului 
 

PARTEA ÎNTÂI: Viaţa pe care o trăiesc acum 
O explicaţie la Galateni 2:20 

 
1. „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, 
ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc 
în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi 
pentru mine.” 
2. Isus a venit ca noi să avem viaţă şi s-o avem din belşug. 
3. Trebuie să-L vedem pe Isus ca pe Fiul preaiubit în care Tatăl Îşi găseşte 
toată plăcerea Sa. 
4. Cei şchiopi, orbi, muţi, ciungi şi mulţi alţii erau deschişi vieţii lui Isus.  
5. După ce au început în Duhul, mulţi încearcă să fie desăvârşiţi în firea 
pământească (carne). 
6. Învăţător-domn, ucenic-rob. 
7. Fără Isus nu putem face nimic. 
8. Pune toporul (crucea) la rădăcina sinelui. 
9. Am fost răstignit împreună cu Isus. 
10. În mine nu locuieşte nimic bun. 
11. Datorită răstignirii noi trăim acum. 
12. Noi avem nevoie de omul nou, de sinele lui Hristos. 
13. Patimile şi poftele firii noastre pământeşti. 
14. Moartea vine prima. 
15. Isus S-a golit de Sine (S-a dezbrăcat) devenind om şi apoi murind. 
16. Putem spune: „Nu eu, ci Hristos.” 
17. Dacă vrem să domnim împreună cu Hristos trebuie mai întâi să suferim 
împreună cu El. 
18. Să vină; să se lepede de sine; să-şi ia crucea; să Mă urmeze. 
19. Pentru ca viaţa să se multiplice (să aducă rod), grăuntele trebuie „să 
moară”. 
20. Prin moarte Isus este glorificat. 
21. Moartea mea şi învierea lui Isus. 
22. Isus locuieşte în mine pentru că El este învierea. 
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23. Adevărul descris vorbeşte despre faptul că atunci când Hristos a înviat, 
am fost înviaţi şi noi împreună cu El. Acest adevăr este exprimat la timpul 
trecut. 
24. Biserica primară a predicat învierea din morţi prin Isus. 
25. Prin faptul că a spus: „Hristos trăieşte”, afirmaţie care este la timpul 
prezent. 
26. Ei îşi vor găsi viaţa în Hristos. 
27. Hristos trebuie să se formeze în tine. 
28. Iacov a fost creat, dar Israel a trebuit să fie format. 
29. Dacă Isus este centrul vieţii mele, atunci viaţa mea încă există. Dar dacă 
Isus este viaţa mea, atunci El trăieşte în mine. 
30. Pavel a trăit prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu care l-a iubit şi S-a dat pe 
Sine pentru el. 
31. Când Pavel a trăit prin credinţă, Hristos a trăit în el. 
32. Hristos S-a dat pentru mine cu mult timp în urmă pentru a Se putea da 
în mine azi. 
 

PARTEA A DOUA: A ne lăuda cu crucea 
O explicaţie la Galateni 6:14 

 
1. „În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât 
cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă 
de mine, şi eu faţă de lume!” 
2. Pavel se laudă exclusiv cu crucea care l-a răstignit. 
3. Noi suntem răstigniţi faţă de lume. 
4. Că el este controlat de lume. 
5. Ei luptă pentru a-şi asigura partea lor în viaţa aceasta. 
6. Baza trăirii noastre creştine trebuie să fie: „Nu eu, ci Hristos.” 
7. Scopul răstignirii noastre este acela de a ne baza pe o altă viaţă în 
interiorul nostru. 
8. Teama de moarte. 
9. Noi trebuie să renunţăm la doctrinele noastre şi să ni le însuşim pe cele 
ale Tatălui. 
10. Persoana trebuie să-i deschidă lui Isus. 
11. Isus a vrut să spună că moartea Lui era ceasul glorificării Sale. 
12. Ei au vorbit despre cruce. 
13. Pavel nu s-a mai lăudat cu ceea ce a făcut el pentru Dumnezeu. 
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14. El se va lăuda cu crucea care l-a răstignit. 
15. Probabil că L-am ignora.   
16. Pavel s-a lăudat într-atât de mult cu crucea încât era hotărât să nu ştie 
altceva între oamenii lui Dumnezeu. 
17. Adversarii lui se lăudau cu trupul galatenilor. 
18. Ei produceau Ismaeli. 
19. Îndepărtarea cărnii le provoacă oamenilor aversiunea faţă de cruce. 
20. Că, pentru unii, predicarea crucii este o nebunie. 
21. Îi vom descoperi pe aceia care au „o credinţă de acelaşi preţ cu a 
noastră”. 
22. O va căuta în minuni şi în înţelepciune. 
23. Singura cale de cunoaştere a lui Dumnezeu este ca El să ni se reveleze. 
24. Isus S-a prezentat ca o sămânţă care trebuie să cadă în pământ şi să 
moară. 
25. Isus le-a vorbit despre moartea Sa. 
26. Ei nu L-au înţeles şi le-a fost teamă să întrebe. 
27. Petru Îl descrie ca pe cel care a făcut minuni şi semne în mijlocul lor şi 
care a fost răstignit. 
28. Câţiva; toţi. 
29. Moartea lui Isus a fost necesară pentru a aduce roadă, iar noi trebuie 
să-L urmăm la cruce. 
30. Înţelepciunea nu este cea a lumii, ci înţelepciunea tainică a lui 
Dumnezeu. 
31. „Oricine va căuta să-şi scape viaţa o va pierde; şi oricine o va pierde o va 
găsi."  
32. Ei „vor fi nimiciţi”. 
33. Înţelepciunea ascunsă a lui Dumnezeu există dinainte de întemeierea 
lumii. 
34. Nebunul este acela care respinge înţelepciunea acestei lumi. În opinia 
lui Dumnezeu, înţelept este acela care-şi însuşeşte o nouă perspectivă 
bazată pe cruce. 
35. Sunt zidite pe temelia apostolilor şi profeţilor şi pe Isus, piatra din capul 
unghiului.  Crucea le-a determinat. 
36. Când Isus i-a prezentat lui Petru conceptul crucii. Atunci Petru a 
reacţionat. 
37. „Să mă ferească Dumnezeu” sunt cuvintele prin care el îşi arată 
reverenţa faţă de cruce. 
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38. Prin folosirea pronumelui personal „eu”. 
39. Înaintea lui Dumnezeu. 
40. Este aceea de a muri mai întâi. 
41. „Prin care”. 
42. Este o piatră de poticnire şi o nebunie. 
 
 

 

Crucea ca mod de viaţă 
 

CAPITOLUL UNU: Lucrarea prezentă a crucii 
 
1. Puterea lui Dumnezeu. 
2. Părtaşi naturii divine. 
3. Hristos, cel care ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi, locuieşte acum în 
noi. 
4. Folosirea de cuvinte înduplecătoare şi înţelepciunea umană. 
5. Renunţăm la lucruri care ne sunt câştig şi la viaţa noastră, de asemenea. 
6. Ca Hristos să locuiască în noi. 
7. Puterea; înţelepciunea. 
8. Lepădarea de sine, luarea crucii şi urmarea Lui. 
9. Să ne considerăm morţi faţă de păcat. 
10. În puterea învierii Lui şi în părtăşia suferinţelor Lui. 
11. Moartea cu Isus Hristos. 
12. Ne vom preda doar pentru a obţine ceva pentru noi înşine. 
13. Pentru ca noua creaţie să poată apărea. 
14. Lumea, fiind acoperită de ape, a murit. 
15. Opt suflete au fost salvate din apă. 
16. Lumea. 
17. El va face doar acele lucruri care-I plac Tatălui. 
18. O aparentă înţelepciune şi smerenie. 
19. Trupul lui Hristos, viaţa din lăuntru, lucrarea crucii care le realizează. 
20. Nu El doreşte să ne supunem morţii crucii. 
21. Uciderea mielului de Paşte. 
22. Trecerea Mării Roşii. 
23. Ei au vrut să se reîntoarcă în Egipt. 
24. Nu le-a permis să intre în Ţara Promisă. 
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25. Dumnezeu Şi-a chemat Fiul din Egipt, însă ei au crezut să ei au fost cei 
scoşi. 
26. Necredinţă. 
27. Cine a crezut ce ni se vestise? 
28. Să avem în noi gândul lui Hristos. 
29. Faptul că ne conduce la crucea propriei noastre răstigniri. 
30. Deoarece orice altă viaţă, cu excepţia celei a lui Hristos, este carnală. 
31. Pentru că au cârtit în inimile lor şi nu I-au cunoscut căile. 
32. Ca pe un loc rău. 
33. Ei au ţipat, au plâns, au murmurat şi nu au vrut să meargă mai departe. 
34. Vor fi probleme. 
35. Pentru omul nou care e din natura lui Dumnezeu. 
36. Că nu vor intra în odihna Lui. 
37. Devenim ascultători morţii Sale. 
38. Vom avea adevărul, dar îi vom nega puterea. 
39. Cei trudiţi şi împovăraţi vor considera mesajul minunat, însă cei care 
caută să-şi salveze vieţile îl vor considera groaznic. 
40. Carnea. 
41. Suntem înviaţi împreună cu Isus şi făcuţi să stăm cu El în unitate. 
42. Predându-ne pe noi înşine. 
43. Că El va face ceva nou. Va face un drum prin pustiu şi un râu în deşert. 
44. Cu cei ce sunt os din oasele Lui şi carne din carnea Lui. 
45. Când vede adevărata frumuseţe a Mielului.  
 

CAPITOLUL DOI: Ascultarea până la moarte 
 
1. a. Ascultarea 
    b. Evanghelia 
    c. Credinţa 
2. L-au ajutat să înveţe ascultarea. 
3. Lucrurile care Îi plac Tatălui. 
4. Deoarece în zilele în care a trăit pe pământ, El S-a rugat cu strigăte mari şi 
cu lacrimi. 
5. a. Sufletul lui Isus era tulburat. 
     b. El S-a rugat în agonie, iar sudoarea I s-a transformat în sânge. 
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6. a. Isus nu a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu 
Dumnezeu, S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat chip de rob, făcându-Se 
asemenea oamenilor, devenind ascultător până la moarte pe cruce. 
       b. Spre moartea pe cruce. 
7.  Să împlinească tot ce trebuia împlinit. 
8. Moartea, îngroparea şi învierea lui Isus. 

 
CAPITOLUL TREI: Ascultarea în Vechiul Testament şi în Noul Testament 

 

1. Să asculte cu atenţie vocea Domnului Dumnezeului lor, să respecte şi să 
îndeplinească toate poruncile. 
2. În oraş, la câmp, cu privire la copii, la recolte, la vite, la ceea ce 
strângeau, la venire şi la plecare, la lovirea duşmanilor, la tot ce făceau, la 
pământul lor, la ploaie, la împrumuturi etc. 
3. Facerea idolilor, necinstirea tatălui şi a mamei, mutarea hotarului 
vecinului, împiedicarea orbului pe drumul lui, părtinirea în judecarea 
străinilor, orfanii, văduvele, incestul, lovirea pe ascuns a vecinului, 
neîndeplinirea faptelor legii. 
4. a. Copii, ascultaţi de părinţii voştri. 
     b. Robilor, ascultaţi de stăpânii voştri. 
     c. Daţi cezarului ce este al cezarului. 
5. Faţă de moartea pe cruce. 
6. Să aibă gândul lui Hristos. 
7. La răstignire cu Hristos. 
8. Ea ne aduce moartea împreună cu Hristos. 
9. Omul se face vinovat de încălcarea întregii legi. 
10. Păcatul şi moartea. 
11. A fi răstigniţi faţă de lume şi lumea faţă de noi. 
12. a. Pentru că dacă pofteşti după o femeie în inima ta, ai comis deja 
adulter în inima ta cu ea. 
        b. Pentru că oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş. 
13. Fiind atârnat pe un lemn şi blestemat. 
14. Pentru că cel neprihănit va trăi prin credinţă. 
15. Făcându-ne morţi faţă de ea. 
16. a. Am fost răstigniţi împreună cu Hristos. 
       b. Prin trupul lui Hristos. 
17. Prin cel care nu a cunoscut niciun păcat şi a fost făcut păcat pentru noi. 
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18. a. Prin mlădiţe şi Viţă. 
      b. Prin căsătorie. 
19. Răstignit; trăieşte. 
20. Să ne considerăm morţi odată pentru totdeauna.  
 

CAPITOLUL PATRU: Exemple din Vechiul Testament de ascultare până la 
moarte 

 
1. Deoarece, în loc de a aduce jertfă alte lucruri, Isaac trebuia să se sacrifice 
pe sine. 
2. Prin faptul că se lasă legat înainte de a se pune pe altar. 
3. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam şi i-a înmulţit sămânţa foarte 
mult. 
4.  a. Dumnezeu dorea ca Israelul să-L slujească aducând jertfe pe un altar. 
     b. Faraon considera că anumite lucruri trebuiau lăsate în Egipt. 
5.  a. Deoarece el credea că doar lucrurile rele trebuiau distruse, iar 
lucrurile bune pot fi aduse în supunere şi folosite. 
     b. Nu. El chiar credea că împlinea aşteptările lui Dumnezeu. 
     c.  Domnului nu I-a plăcut. 
     d. Samuel a considerat-o neascultare. Saul respinsese Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
     e. Samuel l-a tăiat pe Agag în bucăţi. 
     f. Ascultare; ghicire; neascultare. 
6. Vrăjmaş al crucii. 
7. a. Au făcut un legământ cu gabaoniţii, locuitorii ţării. 
    b. Au cârtit împotriva conducătorilor. 
    c. Israel i-a lăsat să trăiască şi i-a pus să taie lemne şi să scoată apă. 
8. Ele vor fi o capcană, nişte spini în ochi şi ghimpi în coaste. 
9.  a. Cu lumea. 
     b. Cu poftele şi sentimentele. 
     c. Cu poruncile Domnului. 

 

CAPITOLUL CINCI: Exemple de ascultare până la moarte din Noul 
Testament 

 

1.  Har, neprihănire, viaţă. 
2.  Despre ascultarea până la moarte, în forma învăţăturii care ni s-a dat. 
3.  Că noi am murit deja faţă de păcat. 
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4.  Hristos şi El răstignit. 
5. a. Mort faţă de păcat. 
    b. Botezat în moartea lui Isus. 
    c. Îngropat împreună cu Isus în moartea Lui. 
    d. Făcuţi una într-o moarte asemănătoare cu a Lui. 
    e. Omul vechi este răstignit cu El. 
     f. Cel care a murit este eliberat de păcat. 
    g. Noi am murit împreună cu Hristos. 
     h. Consideraţi-vă şi voi morţi faţă de păcat. 
6. Să ascultăm de ea. 
7. Fii ai neascultării. 
8. Voi sunteţi morţi şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 
9. Ca Hristos să fie totul şi în toţi. 
10. Nimic. 
11. Pentru că sinelui îi este frică să moară. 
12. Îi permite adevărului să fie scopul final spre care ne îndreptăm viaţa. 
13. Dumnezeu lucrează în noi voinţa şi puterea de a-I fi plăcuţi. 
14. Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, 
credinţă, blândeţe, autocontrol. 
15. Noi suntem transformaţi prin înnoirea minţii noastre.  
 

CAPITOLUL ŞASE: Pierderea sinelui – Hristos este totul 
 
1. Cel care-şi pierde viaţa sa o va câştiga pe cea veşnică. 
2.  Noi suntem daţi morţii întotdeauna, astfel ca viaţa lui Hristos să se 
manifeste în trupul nostru muritor. 
3. S-a bucurat în ea. 
4. A adus-o ca jertfă pentru păcat. 
5. Printr-o pierdere a frumuseţii exterioare. 
6. Cu o sămânţă care cade în pământ şi moare. 
7. Isus a renunţat la tot ce era admirabil până când a murit. 
8. Oamenii care ne dispreţuiesc şi ne resping. 
9. Cenuşa. 
10. Noi ne vom micşora. 
11. Se va împiedica în Piatra de poticnire. 
12. O Piatră de poticnire, o Stâncă de cădere. 
13. La sine. 
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14. Hristos este totul şi în toţi.   
15. Pe Hristos şi plinătatea Lui care împlineşte totul în toţi. 
16. Putem să cădem peste ea şi să ne zdrobim sau ea va cădea peste noi şi 
ne va spulbera. 
17. Ne vom lăsa legaţi de coarnele altarului. 
18. Vom fi respinşi de lume. 
19. Atunci când vom fi gata să renunţăm la lucrurile care sunt câştig pentru 
noi. 
20.  În Domnul. 
21. El a plecat de la ea. 
22. Elisei n-a vrut să-l părăsească pe Ilie, însă fiii prorocilor au rămas în 
siguranţa şi frumuseţea pe care şcolile lor li le ofereau. 
23. Îl vom uita pe Domnul şi vom crede că prin mâinile noastre ne-am 
câştigat bunăstarea. 
24. Ne vom ascunde faţa de El. 
25. Felului de a gândi al lui Hristos. 
26. Noi suntem ca oile duse la tăiere. 
27. a. Iertarea vrăjmaşilor. 
      b. Fiind batjocoriţi, nu răspundem cu batjocuri. 
      c. Îi binecuvântăm pe cei ce ne blestemă. 
      d. Nu deschidem gura atunci când suntem acuzaţi. 
28. Pentru că acela care este în Hristos şi-a răstignit firea cu patimile şi 
poftele ei. 
29. A fi făcut asemenea cu moartea lui Hristos. 
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Alte cărţi de R.T. Nusbaum 
 
 
 
 
         Multe dintre cărţile scrise de R.T. Nusbaum sunt disponibile pe 
internet la adresa www.christaslife.com şi pot fi descărcate gratuit. De 
asemenea, site-ul oferă şi alte materiale, inclusiv fişiere audio şi scrieri ale 
altor lucrători care Îl predică pe Hristos şi pe El răstignit. Se mai poate 
descărca gratuit şi muzică de închinare. Site-ul este actualizat periodic şi vă 
invităm să-l vizitaţi. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.christaslife.com/
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Alte recomandări  
 
 
Cărţi pe tema crucii: 
 
- The Centrality and Supemacy of the Lord Jesus Christ – T. Austin-Sparks 
 
- The Centrality and Universality of the Cross of Christ (republicată sub titlul 
The Reality of the Cross of Christ) – T. Austin-Sparks 
 
- The Cross and Sanctification – T. A. Hegre 
 
-  Born Crucified – L. E. Maxwell 
 
- The Spirit of Calvary – J. C. Metcalfe 
 
- The Christ-life for the Self-life – F. B. Meyer 
 
- The Corn of Wheat – Gladys Nash 
 
- The Normal Christian Life – Watchman Nee 
 
- All Things New – Jessie Penn-Lewis 
 
- The Centrality of the Cross – Jessie Penn-Lewis 
 
- The Cross of Calvary – Jessie Penn-Lewis 
 
- The Cross – The Touchstone of Faith – Jessie Penn-Lewis 
 
- If I Perish, I Perish – Major Ian Thomas 
 
- The Meaning of the Cross – Gordon Watt  


