
ISUS ESTE...
Partea I

Bun-venit tuturor. Ma bucur mult sa am ocazia sa fiu cu voi. Bun-venit indiferent din ce centru faci parte: Pe-
terborough, Cambridge, Leicester sau Londra. Bun-venit si celor care ni se alataura de altundeva. E o mare 
bucurie pentru mine sa pot sa ma dresez voua indiferent unde va aflati.
Azi luati parte la prima prezentare din noua nostra serie de predici: „ISUS este...”

Am un sentiment de anticipatie in legatura cu ce Domnul o sa faca pentru fiecare din noi in aceste cateva 
saptamani prin aceasta serie de predici pentru ca o sa il descoperim pe Isus si pentru ca o sa fim impreuna. Nu 
pot sa ma gandesc ce altceva mai bun as putea face decat sa petrec timp sa il cunosc pe Isus si sa fiu cu voi.

Ascultati ce are de spun H. G. WELLS – autor , jurnalist, sociolog si istoric, cunoscut pentru romanele lui 
SCIENCE FICTION precum WAR OF THE WORLDS. El as spus despre Isus asta: „Eu sunt un istoric nu un 
credincios insa trebuie sa confesez ca acest invatator sarac din Nazaret este irevocabil in centrul istoriei. Isus 
Hristos este fara indoiala figura dominanta a istoriei.”

Isus a avut o influenta uriasa asupra multor aspecte ale vietii noastre moderne de azi – de la fundamentul 
legilor noastre pana la institutii cheie precum spitalele, scolile sau institutiile caritabile.

Ceea ce insa ma face sa am asteptari mari de la aceasta serie de predici nu are legatura atat de mult cu felul 
cum influenta Lui a schimbat lumea pe care o vedem, ci mai degraba sunt entuziasmat de capacitatea de 
transformare a vietilor noastre.

Pentru urmatoarele cateva saptamani planuim sa privim impreuna declaratiile lui Isus intitulate „Eu sunt”. In 
aceste declaratii Isus releva cine e El. Privind impreuna si ascultand cuvintele lui Isus am credinta ca multi 
dintre noi vom experimenta o schimbare de presepectiva semnificativa.

Asa dupa cum puteti vedea port ochelari. Insa imi amintesc anii preadolescentei cand am refuzat sa port 
ochelari desi toate testele au concluzionat ca aveam nevoie de ei. Desi atunci erau gratis, pareau sa fi fost 
creati cu scopul primar de a-i umili pe cei ce urmau sa ii poarte. Asadar, am petrecut majoritatea anilor adoles-
centei incercand sa ghicesc ce scria profesorul la tabla – da, sunt atat de batran – practic ajunsem sa perfectez 
arta de a-mi incorda privirea cand nimeni nu ma vedea pentru a intelege cat de cat ce se scria la tabla. Toate 
astea pana in ziua glorioasa cand eram putin peste 20 de ani cand in sfarsit m-am smerit si am admis ca 
aveam nevoie de ochelari. Am avut un nou test si o noua pereche de ochelari. Oh, minunea de a vedea cum se 
cuvine! Pentru prima oara puteam sa vad frunzele copacilor, flori, pasari, dealuri fara sa fie nevoie sa fiu aprope 
de ele. Am inceput sa pot sa citesc de la departare fara sa fie nevoie sa imi mijesc ochii.

Atunci cand vezi cum se cuvinte totul se schimba. De la cele mai mici detalii pana la imaginea de ansamblu. 
Ascultati acest verset din Biblie pe care o sa il folosim pe perioada acestei serii de predici:

“Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, și 
crezând, să aveți viață în Numele Lui.” Ioan 20:31

Uitati ce cred eu ca Domnul vrea sa faca in mijlocul nostru: In primul rand El ne va da o imagine mai clara 
asupra identitatii lui Isus – Mesia – Fiul lui Dumnezeu – cel in care ne putem increde. In al doilea rand vom 
experimenta apoi viata pe care El vrea ca noi sa o traim, chiar acum in mijlocul acestui sezon fara precendent. 
Fara a minimiza dificultatile cu care ne confruntam, sunt aici sa va spun ca Isus e in stare sa te ajute nu doar 
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sa supravietuiesti in acest sezon dar mai degraba sa prosperi.

Azi o sa incepem aceasta serie prin a ne uita la una dintre cele mai uimitoare declaratii pe care Isus le-a facut 
despre sine. Din aceasta declaratie vom invata doua adevaruri despre El ce vor actiona ca o fundatie pentru 
restul seriei de predici.

In Ioan 8 il gasim pe Isus intr-o dezbatere cu evreii. Acestia il intreaba continuu: Cine esti tu? In cele din urma 
El le raspunde in acest fel:
„Isus le a răspuns: – Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte să se fi născut Avraam, Eu sunt! Atunci au luat 
pietre ca să arunce în El...” Ioan 8:58-59

1. Isus este... atat Dumnezeu cat si om

Ce vreau sa spun cu asta? Isus in mod unic a combinat abele atribute ale divinitatii si umanitatii – El este om in 
toata plinatatea cuvantului si Dumnezeu in toata plinatatea cuvantului.

Problema cu care evreii sau confurntat la auzul acestor cuvinte a fost ca nu puteau sa il vada mai mult decat un 
om. Insa totusi de ce sa fii fost atat de enervati de declaratia Lui incat sa ia pietre cu intentia de a-L ucide? Pen-
tru ca aici Isus declara despre sine clar si fara echivoc ca este Dumnezeu, mai precis prin expresia „Eu sunt...” 
El face referire direct la un pasaj biblic pe care il gasim in Vechiul Testament si pe care evreii il cunosteau foarte 
bine.

Poate unii dintre voi sunteti familiari cu relatarea din Biblie, Exodul capitolul 3 al lui Moise si focul care nu se 
mistuie. Aici Moise il intreba pe Dumnezeu care e numele Lui iar Domnul ii raspunde: 
“Dumnezeu i a zis lui Moise: – EU SUNT CEL CE SUNT! Apoi a zis: – Așa să le spui fiilor lui Israel: „EU SUNT” 
m a trimis la voi.” Exodul 3:14

Asadar negru pe alb: Dumnezeu i se reveleaza lui Moise ca fiind „Eu sunt” – 4 consoane YHWH
Acest nume al lui Dumnezeu a devenit un nume sfant pentru evrei. Atat de sfant incat ei nu aveau voie nici sa-l 
rosteasca cu voce tare. Traducerea completa ar suna: Eu sunt cel ce sunt. Acesta este Dumnezeul vesnic – 
fara inceput, Cel care din totdeauna este. Poate fii tradus si ca „Eu voi fi Cel ce voi fi” – pentru ca Dumnezeu nu 
poate fii definit de nimeni si nimic infara Lui. Sine-existent – din totdeauna – neschimbat.

Pentru a sublinia acest punct – traducerea greceasca a acestui cuvant evreiesc YHWH este EGO EIMI – Care 
credeti ca a fost fraza exacta pe care Isus a folosit-o pentru a se defini pe sine: da, EGO EIMI.

Practic Isus spune, asta sunt Eu, om, insa in acelasi timp Dumnezeu in toata plinatatea.

Asa cum si Ioan spune in alta parte vorbind despre Isus:

“Nimeni nu L a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Dumnezeu, Cel Care este în sânul Tatălui, Acela L a 
făcut cunoscut.” Ioan 1:18

Wow – avem aici om si Dumnezeu impreuna in aceeasi persoana. Atunci cand Il vezi pe Isus vezi pe Dumn-
ezeu in carne si oase. El a devenit om – asadar intelege suferinta umana si nevoia umana, a umblat prin praful 
acestui pamant. Este plin de iubire si bunatate.

Deasemenea El este Dumnezeu cu toate atributele dumnezeirii – atotputernic, omnistient, omniprezent prin 
Duhul Sfant.

Vreau sa te incurajez in acest sezon sa Il faci pe Isus punctul tau de referinta pentru toate lucrurile. Cum ar 
veni, sa fie El cel care indica directia – Cel care iti arata unde e Nordul.

Nu am sa uit niciodata acel moment - la finalul anilor adolescentei in timpul unei plimbari pe dealurile Der-
byshire-ului cu niste prieteni, - inspre finalul plimbarii am ajuns pe o creasta de deal unde trebuia sa facem 
dreapta sau stanga. Stiam ca trebuie sa luam o decizie iar dupa multe deliberari si certuri si dupa ce am 
consultat harta de mai multe ori am decis sa mergem la stanga. Din pacare insa nu a fost directia gresita – ar fi 
trebuit sa o luam la dreapta. Ne-au luat alte trei mile sa ne dam seama ca mergem in directia gresita. Nu pot sa 
reporoduc unele dintre cuvintele care au fost spuse in acea zi. Nu e prea distractiv sa fii dezorientat nu-i asa? 
Motivul? Din pacate am lasat singura busola in masina. Singura care ar fi putut sa dezlege harta pentru noi si 
sa ne indice directia corecta.



In acest sezon, si poate in toate sezoanele vietii, lasa-L pe Isus sa iti arate directia corecta. La finalul acestei 
intalniri am sa dau posibilitate tuturor celor ce ma asculta azi si inca nu i-au cerut lui Isus sa le conduca viata sa 
faca acest lucru.

Fa tot ce poti pentru a-ti lasa inima sa se increada in El. Preda indrumarii Lui fiecare aspect al vietii tale. Nu 
doar sa Il folosesti ca un ajutor atunci cand ai nevoie ci mai degraba sa Il cauti in fiecare zi.

Insa mai este ceva in acest nume care e in egala masura minunat. Nu doar ca putem spune ca Isus e om si 
Dumnezeu dar putem spune si ca

2. Isus este... cheia vietii

Ma intreb care sunt cateva dintre cheile pe care le-ai descoperit folositoare in a te ajuta sa treci peste aceas-
ta perioada? Personal fac mai multe exercitii fizice decat am facut vreodata. Deasemenea m-am apucat de 
romane masive precum SHOGUN. Sa va spun si ca sunt mai cool decat va imaginati si fac si un puzzle imens? 
Am inceput sa inspectez ce fac si altii.

Rutina si disciplina lui Jo m-au inspirat. Povestea incredibila a Capitanului Tom Moore care la 99 ani si-a incon-
jurat gradina pentru a aduna bani pentru NHS si a reusit sa adune £23 milioane a fost uimitoare.

Sau poate va impresioneaza oamenii din localitatea BELPER IN DERBYSHIRE care se pare ca ies din case in 
fiecare seara la 6:30 ca sa faca „mooo”, da precum vacile, din toti rarunchii. Nu am idee de ce fac asta dar se 
pare ca pe ei ii ajuta.

Sunt multe feluri in care oamenii incearca sa supravietuiasca insa ceea ce Isus oferta e MULT mai mult decat 
supravietuire.

Atunci cand El spus „Eu sunt” nu doar ca spune Eu sunt Dumnezeu si om in acelasi timp ci El se identifica ca 
fiind cheia vietii. Fiecare declaratie „Eu sunt...” a lui Isus releva o noua fatada datatoare de viata cu privire la 
identitatea Lui si cu privire la cine vrea El sa fie pentru mine si pentru tine. Acum si pentru totdeauna.

Daca mergem inapoi la pasajul biblic din Exodul 3 o sa descoperim ca acest nume al lui Dumnezeu este foate 
bogat in semnificatie.
Un alt fel de interpretare e acesta – „Eu sunt cel ce sunt pentru tine” sau „Eu voi fi cel ce voi fi pentru tine”
WOW – acele doua cuvinte la fina „pentru tine” – cu alte cuvinte Dumnezeu se prezinta ca Cel ce se ofera pe 
sine, prezenta Sa permanenta, puterea Lui nemarginica, iubirea Lui perfecta si pacea fara sfarsit, la indemna ta 
si a mea.

Cheia vietii nu o veti gasi intr-o tehnica sau intr-o activitate desi acestea pot sa fie de ajutor. Cheia vietii o veti 
gasi intr-o persoana – Isus Hristos. Oricare ar fi nevoia ta Isus se ofera pe sine pentru a implini acea nevoie, 
pentru a fii solutia la problema ta: Daca te simti slab, El e puterea ta; daca te simti coplesit, El e pacea ta.

Sunt urmas al Lui Isus de 40 de ani. In tot acest timp am experimentat inaltimea muntilor si adancimea hau-
rilor (insa nu cred ca am exprimentat nimic asemanator cu ce experimentam cu totii acum). Poate unii dintre 
voi cunoasteti acronimul care descrie diferitele sezoane ale vietii: Tanar; Activ; Mobil; Profesionist; Odrasle; 
buzuNare; Apus; Triere. (TAMPONAT)

Am fost in toate aceste faze: fara copii, cu copii, acum ca copiii au plecat sunt la varsta mijlocie imbracat in 
lycra.

Insa prin toate aceste faze ale vietii a fost un singur lucru care nu s-a schimbat: indiferent de natura provocarii, 
Isus a fost solutia. Atat timp cat am stat aproape de El, El a fost solutia si mult pe deasupra.

Dar cum se intampla lucrul acesta poate te intrebi? Conform Bibliei noi stim ca Isus nu mai e aici cu noi pe 
pamant intr-un trup fizic ci, inviat, s-a inaltat la cer. Iar acum Duhul sau cel Sfant e cel care Il reprezinta pe Isus. 
Asculta aceasta rugaciune frumoasa a Sfatului Apostol Pavel:

“…amintesc în rugăciunile mele ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de 
înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui” Efeseni 1:17

Duhul Sfant este cel care, la invitatia noastra, vine alturi de noi, ne deschide ochii pentru a-L vedea pe Isus 
pentru ceea ce este. Permite-mi sa te incurajez sa ceri ajutorul Duhul Sfant. El o sa te ajute atinci cand citesti 



Biblia, atunci cand asculti predici – cere-I sa il releveze pe Isus si El o va face.

Poti veni oricand la El precum ai scoate busola pentru a te asigura ca mergi in directia corecta. Poti sa ii ceri 
intelepciune, putere, etc. Increde-te in El si vei primi fara indoiala ajutorul de care ai nevoie.

Nu stiu in ce sezon al vietii esti tu acum, insa indiferent de sezonul in care esti, de provocarile cu care te con-
frunti Isus vrea sa te aduca intr-un loc in care primesti cu adevarat viata. Vreau doar sa iti reamintesc ce am 
vazut in videoul de prezentare la inceputul acestei prezentari:

Acest Isus a spus despre sine:
- Eu sunt Painea Vietii – aducand implinire intr-o lume goala
- Eu sunt Lumina Lumii – aducand speranta in intuneric
- Eu sunt Pastorul cel Bun – aducand directie intr-o lume pierduta
- Eu sunt Invierea si Viata – aducand viata intr-o lume pe moarte
- Eu sunt Adevarul – aducand claritatea intr-o lume confuza
- Eu sunt Vita – aducand prezenta Lui unei lumi singure

Ma intreb care e nevoia ta azi? Implinie, speranta, directie, viata... altceva?
Oricare ar fi nevoia ta Isus este cel care se ofera pe sine ca solutie pentru nevoia ta. Alege sa-ti pui increderea 
in El. Roaga-L pe Duhul Sfant sa te ajute in a-L alege pe Isus.

La finalul acestui mesaj as vrea impreuna sa spunem o rugaciune simpla prin care sa recunoastem nevoia 
noastra si sa Il recunoastem pe El ca solutia pentru nevoia noastra. Totdata intelegand ca El e Dumnezeu. Apoi 
il vom invita pe Isus, prin Duhul Sfant, sa se descopere clar fiecaruia dintre noi.
Te rog sa te alaturi si tu in aceasta rugaciune:

Doamne Isuse, azi ma smeresc si recunoasc ca am nevoie de tine. Recunosc ca tu esti Dumnezeu. Aleg sa 
me predau Tie. Vino in viata mea si umplema cu Duhul Sfant. Deschide ochii inimii mele pentru ca prezenta si 
puterea lui Isus sa fie reale pentru mine. In numele Tau. Amin”

Daca ai rostit aceasta rugaciune pentru prima oara sau pentru ca vrei sa te intorci la Domnul sunt atat de 
bucuros pentru decizia ta. Ne-ar face mare placere sa te ajutam cu pasii urmatori si sa te ajutam cu resurse in 
aceasta directie. Un link o sa apara pe ecran, te incurajez sa te conectezi cat mai curand posibil ca sa ne anun-
ti de decizia pe care ai luat-o azi. Cineva din echipa te va contacta foarte curand.

Sunt atat de multumitor pentru timpul pe care l-am petrecut impreuna. O sa incheiem intalnirea noastra cu un 
cantec prin care ne vom declara increderea noastra in Isus. 


