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Har, indurare si pace voua in Numele Tatalui si al + Fiului si al Sfantului 

Duh. Amin. 

 

Prea iubitilor,  

 

Cand marturisiti unul dintre cele trei Crezuri ale Crestinatatii, declarandu-va 

credinta in DOMNUL Dumnezeu – Tatal, Fiul, Sfantul Duh – una dintre 

intrebarile la care raspundeti prin declaratia voastra de credinta este, “Care 

dumnezeu este Dumnezeul tau?” Un raspuns destul de frecvent intalnit este, 

“O, toti sunt acelasi Dumnezeu. Cu totii proslavim acelasi Dumnezeu, nu-i 

asa?” Pana chiar si in sanul grupului religios cunoscut sub numele de The 

Lutheran Church – Missouri Synod (Biserica Lutherana – Sinodul Missouri) 

sunt clerici si adeptii lor, care emit o afirmatie similara, spunand, 

“Dumnezeul musulman este in acelasi timp si Dumnezeul adevarat (exista 

numai UN SINGUR DUMNEZEU ADEVARAT, nu-i asa?).” Dar asta cu 

siguranta nu este adevarat, si Biserica, si fiecare membru dinautrul ei, face 

bine sa recunoasca aceasta minciuna drept erezia care este, sa-i demaste pe 

asemenea mincinosi drept ereticii care sunt si sa discearna invitatia lor de a 

deveni ucenici ai lor atunci cand folosesc neinsemnatele cuvinte “nu-i asa” – 

ca in, “Dumnezeul musulman este in acelasi timp si Dumnezeul adevarat 

(exista numai UN SINGUR DUMNEZEU ADEVARAT, nu-i asa?).”  

 

Un asemenea cadru contemporan in aceste zile din urma da crestinului 

ocazia binecuvantata de a-si marturisi credinta in cazul ca el sau ea va fi 

intrebat(a) de cineva, “Care dumnezeu este Dumnezeul tau?” Venise o zi 

cand cei care il urmau pe fiul tamplarului au auzit o intrebare asemanatoare 

din partea Lui. Ascultati va rog lectura Evangheliei pentru astazi si chibzuiti 

la intrebarea … 

 

… Care Isus este Isus al tau? 

 

“Si Isus si cu ucenicii Lui au plecat inspre satele Cezareei lui Filip, si pe 

drum El i-a intrebat pe ucenicii Lui, spunandu-le, ‘Cine spun oamenii ca 



sunt Eu?’ Si ei I-au raspuns spunand, ‘Ioan Botezatorul, altii, Ilie, iar altii, 

unul dintre proroci.’ Si El le-a spus, ‘Dar voi cine ziceti ca sunt Eu?’ Petru 

I-a raspuns si I-a zis, ‘Tu esti Hristosul.’ Si El le-a poruncit sa nu spuna la 

nimeni despre El. Si a inceput sa ii invete ca era necesar ca Fiul Omului sa 

sufere multe lucruri si sa fie respins de catre batrani si de preotii cei mai de 

seama si de carturari, si sa fie omorat, si dupa trei zile sa se ridice din nou. 

Si le spunea cuvintele acestea in mod clar; si Petru L-a luat deoparte si a 

inceput sa-L mustre. Dar intorcandu-Se si uitandu-Se la ucenicii Lui, El l-a 

mustrat pe Petru si a spus, ‘Inapoia Mea, Satana, pentru ca tu nu te 

gandesti la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile omului.’ A chemat 

norodul impreuna cu ucenicii Sai si le-a spus, ‘Daca cineva vrea sa Ma 

urmeze, sa se lepede de sine insusi si sa-si ia crucea si sa vina dupa Mine. 

Caci oricine vrea sa-si salveze sufetul si-l va pierde; dar oricine isi va 

pierde viata din pricina Mea si din pricina Evangheliei, o va mantui. Caci ce 

folos are un om daca castiga intrega lume si isi pierde sufletul? Caci ce va 

da un om in schimb pentru sufletul sau? Caci oricui ii va fi rusine din 

pricina Mea  si a cuvintelor  Mele in acesta generatie desfranata si 

pacatoasa, tot asa si Fiului Omului ii va fi rusine de el atunci cand va veni 

in slava Tatalui Sau impreuna cu sfintii ingeri.’” 

 

Pana aici Cuvantul DOMNULUI Dumnezeul nostru. 

 

Isus este pe drumul catre cruce unde El va fi Sacrificiul veacurilor, va muri 

pentru pacatele intregii lumi, il va invinge pe diavol si va cuceri moartea 

insasi. Pe drum, ucenicii Sai merg cu Domnul lor, devenind astfel un 

“sinod”, caci asta inseamna cuvantul “sinod” – “un mers pe jos cu” cineva 

pe acelasi drum. Acest sinod anume, in drumul spre Cezareea lui Filip, 

merge pe drumul crucii cu Isus. In timp ce acest “sinod al lui Isus” 

calatoreste in Prezenta Lui si Il urmeaza pe Invatator, ucenicii sunt invatati 

prin metoda catehismului; adica li se pun intrebari. 

 

“Cine spun oamenii ca sunt Eu?” Acum, cu o asa intrebare, Isus nu ii 

intreaba pe ucenici sa-I spuna ce fel de nume folosesc oamenii cand se refera 

la El. Nu, El le cere sa-I spuna cine marturisesc altii ca este Isus. Este de 

mare folos sa cugetam la raspunsurile pe care El le-a primit de la ucenicii 

Lui, ca sa aplicam la ceea ce altii marturisesc astazi despre Isus. 

 

Mai intai, cei care Il urmau “I-au raspuns spunand, ‘Ioan Botezatorul.’” 

Ioan era bine cunoscut asa cum ne spune Biblia ca “tot tinutul Iudeii si toti 

locuitorii Ierusalimului ieseau la el; si erau botezati de el in raul Iordan, 



marturisindu-si pacatele” (Marcu 1:5). Chiar Irod “se temea de Ioan, stiind 

ca era un om drept si sfant, si il ocrotea. Cand (Irod) il auzea era foarte 

uluit si nedumerit; si totusi il asculta cu placere” (Marcu 6:20). Intr-adevar, 

despre varul Lui, a declarat Isus, “Adevarat va spun, dintre cei nascuti din 

femei nu s-a ridicat nici unul mai mare decat Ioan Botezatorul” (Matei 

11:11). 

 

Apoi Ioan a fost martirizat din pricina Cuvantului. Acesta este prorocul care 

i-a indreptat pe oameni spre Isus, proclamandu-L “Mielul lui Dumnezeu 

care ridica pacatul lumii” (Ioan 1:29). Astfel, pe masura ce trecea timpul,   

“ numele lui Isus a devenit cunoscut. Unii spuneau, ‘Ioan Botezatorul s-a 

ridicat din morti; de aceea aceste puteri lucreaza prin el’” (Marcu 6:14). 

Astfel este firesc ca, drept raspuns la intrebarea lui Isus - Cine spun oamenii 

ca sunt Eu? – ucenicii “ I-au raspuns spunand, ‘Ioan Botezatorul, altii, Ilie, 

iar altii, unul dintre proroci.’” Acesta este un compliment deosebit pentru 

orice biet om, sau chiar pentru cel mai important om nascut din barbat si 

femeie.  

 

Isus este om adevarat, dar mai mult decat om; Isus este un proroc, dar mai 

mult decat un proroc. Ioan stia asta si a declarat cand a fost intrebat cine este 

el, “Eu nu sunt Hristosul” (Ioan 1:20). A crede, a invata pe altii si a 

marturisi ca Isus este un proroc ca Ioan nu este nimic mai mult decat a nega 

ca El este DOMNUL Dumnezeu Atotputernic – a nega crezurile crestinatatii. 

Ucenicii care neaga intruparea si divinitatea lui Isus nu mai fac parte din 

sinodul care merge cu Isus. Ei devin ucenici religiosi ai unui Isus diferit … 

de exemplu Isus-ul musulman, sau Isus-ul Martorilor lui Iehova, sau Isus-ul 

istoric al liberalismului, or Isus-ul mitologic al academiei laice. 

 

“ … Ioan Botezatorul, altii, Ilie, iar altii, unul dintre proroci.” Celalalt mare 

proroc al Vechiului Testament este Moise – omul care a coborat cele zece 

porunci de pe muntele lovit de trasnet unde Dumnezeu cel sfant, perfect, 

just, drept a gravat acele “Sa faci” si “Sa nu faci” in tablele reci, neiertatoare 

din piatra muta. Este Isus un nou Moise, trimis de Dumnezeu sa-ti scrie 

numele tau pe tabla si sa puna cate un semn de fiecare data cand pacatuiesti? 

– sau sa coboare ca sa supravegheze omorarea cu pietre a femeii prinsa in 

adulter? – sau sa afle cine este rau si cine este bun? – sau sa te intepe cu 

avertizarea imposibila a legalistilor din vremurile moderne “Ce ar face 

Isus?” – sau sa mai puna in spatele oamenilor noi violari a noi legi?  

 



Potrivit Bibliei, nu asta a venit sa faca Isus. “Legea a fost data prin Moise; 

harul si adevarul au venit prin Isus Hristos” (Ioan 1:17). A-L modela pe 

Isus intr-un nou Moise insemna a confunda Legea cu Evanghelia; in ultima 

instanta a nega Vestea Buna despre Isus care ridica pacatul lumii si este 

jertfa tuturor incalcarilor. Face ca motivul venirii Fiului lui Dumnezeu in 

acesta lume sa fie de a fi un datator de lege inloc de purtator de pacat. 

Ucenicii care neaga Rascumpararea lui Isus nu mai fac parte din sinodul care 

merge cu Isus. Ei devin ucenici religiosi al unui Isus diferit … de exemplu 

Isus-ul legalistic, Isus-ul mormon, sau Isus-ul Purgatoriului. 

 

Timpul ne impiedica sa-L identificam pe Isus acesta sau acela. Oamenii de 

astazi si-au fasonat un isus al lor personal si sunt multi: Isus-ul marxist, Isus-

ul homosexual, Isus-ul “Este in regula sa pacatuiesti”, Isus-ul fara alcool, 

Isus-ul “in fata ta”, Isus-ul “din inima ta”, Isus al celor bogati si celebri, Isus 

al timpurilor noi, si … ei bine, ai inteles. 

 

Intelegi astfel repede de ce este necesara intrebarea, “Care Isus este Isus al 

tau?” Sau, asa cum Mantuitorul “le-a spus, ‘Dar voi cine ziceti ca sunt 

Eu?’” A, acum a devenit personala si o asemenea intrebare te cheama sa-ti 

marturisesti credinta, ca in crezuri, “Eu cred in…” Primul care sa raspunda 

si sa faca acesta marturisire buna a fost Petru, “Tu esti Hristosul!” Bravo, 

Petros! Asta este cu siguranta adevarat! Ai facut marturisirea buna in 

prezenta lui Dumnezeu si a acestor martori! Isus din Nazaret este Hristosul 

lui Dumnezeu … Dumnezeu adevarat, nascut de Tatal din vesnicie si 

deasemenea om adevarat nascut din Fecioara Maria. 

 

Dupa ce Isus le-a poruncit sa nu spuna asta inca nimanui, “a inceput sa ii 

invete ca era necesar ca Fiul Omului sa sufere multe lucruri si sa fie respins 

de catre batrani si de preotii cei mai de seama si de carturari, si sa fie 

omorat, si dupa trei zile sa se ridice din nou.” Pentru ca mantuirea sa fie 

castigata pentru toti oamenii, Hristosul va suferi, muri si se va ridica din 

nou. Aceasta este calea crucii si cei care vor ramane in sinodul Mantuitorului 

trebuie sa ramana neclintiti in acesta marturisire a persoanei lui Hristos (cine 

este El) si a lucrarii Lui (ce a realizat El … rascumpararea si invierea). Prea-

iubitilor, acesta este o veste buna … acesta este Vestea Buna … Evanghelia. 

Doamne, tine-ne neclintiti in Cuvantul Tau. Adica, cine ar renunta vreodata 

la aceasta si sa se abata de la acest adevar? 

Fiecare dintre noi este in stare sa nege adevarul credintei si Petru o 

demonstreaza el insusi.  Acest Isus nu era Isus la care se gandea Petru. Da-

mi un Isus combatant si daca nu, da-mi un Isus pe care sa-L apar si pentru 



care sa mor daca va fi nevoie. Petru ar fi facut tot ce s-ar fi putut ca sa-L 

opreasca pe Invatator sa continuie cu ce ii invata pe ucenici. Sau, in 

cuvintele Scripturii, “Petru L-a luat deoparte si a inceput sa-L mustre.” 

 

Dumnezeu nu s-ar fi abatut El Insusi de pe drumul crucii. Petru incerca sa 

abata sinodul de la aceasta cale cu o agenda conceputa in pacat. Hristosul n-

a permis aceasta si reactia a fost prompta si pentru binele atat al lui Petru cat 

si al ucenicilor tuturor timpurilor. “Intorcandu-Se si uitandu-Se la ucenicii 

Lui, El l-a mustrat pe Petru si a spus, ‘Inapoia Mea, Satana, pentru ca tu nu 

te gandesti la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile omului.’” 

 

Aceste doua raspunsuri ale lui Isus … lauda individului atunci cand 

marturiseste adevarul si respingerea aspra a individului atunci cand neaga 

credinta … sunt o practica iubitoare a crestinului. “Aceasta sustinere dubla a 

marii veneratii pentru stramosi si a criticii neinduplecate a doctrinei lor acolo 

unde s-a indepartat de Cuvantul lui Dumnezeu caracterizeaza intelegerea 

lutherana a invatatorilor bisericii ca parinti ai bisericii” (“Drumul singuratic 

II” de Herman Sasse, p.229). 

 

Apoi, pe cand Isus si cei care mergeau cu El continuau pe drumul spre calvar 

“El a  chemat norodul impreuna cu ucenicii Sai si le-a spus, ‘Daca cineva 

vrea sa Ma urmeze, sa se lepede de sine insusi si sa-si ia crucea si sa vina 

dupa Mine. Caci oricine vrea sa-si salveze sufetul si-l va pierde; dar oricine 

isi va pierde viata din pricina Mea si din pricina Evangheliei, o va mantui. 

Caci ce folos are un om daca castiga intrega lume si isi pierde sufletul? 

Caci ce va da un om in schimb pentru sufletul sau? Caci oricui ii este rusine 

din pricina Mea si a  cuvintelor  Mele in acesta generatie desfranata si 

pacatoasa, tot asa si Fiului Omului ii va fi rusine de el atunci cand va veni 

in slava Tatalui Sau impreuna cu sfintii ingeri.’” 

 

Deci, “Care Isus este Isus al tau?” nu este de fapt o intrebare diferita de 

“Care Dumnezeu este Dumnezeul tau?” Ce bucurie sa auzi adevarul si prin 

Duhul Sfant care lucreaza prin Cuvant, sa-ti fie dat darul credintei ca sa 

marturisesti si sa porti marturia credintei crestine. Amin. 


