
Isus este… Calea, Adevarul si Viata

‘Isus i a răspuns: – Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.’ 
Ioan 14:6

1. Isus este Calea

Avem atat de multa nevoie de directie in lumea confuza in care traim. Cu atat mai mult e 
important sa ne uitam cu bagare de seama la declaratia lui Isus care spune despre sine ca El 
este Calea.

‘Isus i a răspuns: – Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. 
Să nu vi se tulbure inima! Credeți în Dumnezeu și credeți în Mine! În casa Tatălui Meu sunt 
multe lăcașuri. Dacă n ar fi așa, v aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Iar dacă Mă 
voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua cu Mine, pentru ca acolo unde 
sunt Eu, să fiți și voi. Știți calea spre locul unde Mă duc Eu. Toma I a zis: – Doamne, nu știm 
unde Te duci. Cum putem să știm calea?!’ Ioan 14:1-6

Contextul: Isus este Calea spre Tatal si spre Casa Tatalui – Pilda fiului risipitor si a Tatalui care 
il asteapta in prag, acasa.

Imaginea pe care fiul risipitor a avut-o despre Tatal a fost formata de rusinea si teama ce au 
venit in viata lui din cauza pacatului. Insa Tatal nu era deloc asa cum el se astepta, El il astep-
ta gata sa il ierte si sa il primeasca.

Prin Isus avem si noi intrare la Tatal, putem sa ne intoarcem acasa la Tatal ce ne asteapta in 
prag. Prin Cruce Isus a deschis calea iertarii pentru noi.

‘căci, prin El, amândoi avem intrare, într un singur Duh, la Tatăl.’ Efeseni 2:18

‘Isus i a răspuns: – De atât de mult timp sunt cu voi și nu M ai cunoscut, Filip? Cel ce M a 
văzut pe Mine L a văzut pe Tatăl. Cum de spui: „Arată ni L pe Tatăl!“? Nu crezi că Eu sunt în 
Tatăl și că Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, 
Care locuiește în Mine, Își face lucrările Lui. Credeți Mă că Eu sunt în Tatăl și Tatăl în Mine! 
Dacă nu, credeți măcar datorită lucrărilor înseși!’ Ioan 14:9-11 (sublinierile cu bold si italic sunt 
adaugate pentru emfaza)

Prin Isus primim directia spre o viata traita din abundenta (din belsug), viata pe care El a 
modelat-o pentru noi cat a trait aici pe Pamant. Ne arata directia spre o relatie sanatoasa cu 
Dumnezeu, cu ceilalti, cum sa administram ceea ce avem sau cum sa traim in pace.
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‘Cel ce zice că rămâne în El este dator să umble și el așa cum a umblat Isus.’ 
I Ioan 2:6

2. Isus este Adevarul

Traim intr-o lume a adevarurilor false „fake news”. Cautam ceva solid pe care sa ne bizuim. 
Isus nu e un adevar (unu din mai multe), El e Adevarul.

‘Isus a venit în părțile Cezareei lui Filip și i a întrebat pe ucenicii Săi, zicând: – Cine zic oame-
nii că este Fiul Omului?’ Matei 16:13

‘El le a zis: – Dar voi, cine ziceți că sunt Eu?’ Matei 16:15

Cuvantul Lui este Adevarul si cunoscand Adevarul vom primi libertate.

3. Isus este Viata

‘Atunci Isus le a zis iudeilor care crezuseră în El: – Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, atunci 
sunteți într-adevăr ucenicii Mei. Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera.’ Ioan 8:31-
32

Diferenta dintre viata „Bios” si viata „Zoe” = viata din abundenta (belsug) despre care vorbea 
Isus

‘Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca ori-
cine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.’ Ioan 3:16

‘Hoțul nu vine decât ca să fure, să înjunghie și să distrugă. Eu am venit ca ele să aibă viață și 
s o aibă din belșug.’ Ioan 10:10

Viata aceasta este chiar El, Isus.

‘Eu sunt Poarta. Dacă intră cineva prin Mine va fi mântuit. Va intra, va ieși și va găsi pășune.’ 
Ioan 10:9

Crezand in Isus primim viata din abundenta nu doar pentru acum dar pentru vesnicie. Aceasta 
e promisiunea de neclintit pe care am primit-o prin Isus: dupa viata de aici urmeaza cerul – 
Acasa cu Tatal.

Spune si tu acesta rugaciune alaturi de mine:

Doamne Isuse, iti multumesc ca ma iubesti, ca ai murit pentru pacatele mele si ca ai inviat 
dintre cei morti pentru a-mi darui o noua viata. Imi cer iertare ca mi-am trait viata fara Tine, ma 
intorc de la calea mea si aleg sa te urmez pe Tine. Te rog vino in inima mea si transforma-mi 
viata. Te primesc azi ca Salvator si te recunosc ca Domn. Iti multumesc pentru iertarea Ta si 
pentur o noua viata alaturi de Tine. Amin


