
 Creștinismul și adevărata prietenie 

În această serie de studii vom privi la viața lui Isus din Nazaret din cărțile Matei, 

Marcu, Luca și Ioan. Scopul principal este ca în mod cronologic să cercetăm viața, persoana 

si slujirea lui Isus, ceea ce Pavel numea în Efeseni3:8 “bogățiile de nepătruns ale lui Hristos”. 

Sunt atât de multe lucruri de care vom fi uimiți pe parcursul acestor studii. Mai jos este o 

structură generală cum vom parcurge acest studiu ca să putem să avem o idee încă de la 

început : 

-în primele patru studii vom vedea de ce este foarte important de studiat viața lui Isus și vom 

înțelege mai bine răspunsul la întrebarea: De ce? din spatele întrebării: Ce s-a întâmplat în 

viața lui Isus? 

-în următoarele două studii vom vedea ce însemnă să contemplezi/meditezi la viața lui Isus și 

vom vedea câteva sfaturi practice cum putem privi viața lui Isus mai mult decât o poveste ci 

ca ceva real în istorie care să atingă mințile noastre; 

-în ultimele patru studii din acestă primă parte vom vedea o mică prezentare a fiecărei 

evanghelii și câteva informații despre autor, stil, structură și temele majore; 

-după acestă parte introductivă vom începe să parcurgem cronologic narațiunea evangheliilor 

despre viața lui Isus. În cadrul unor sesiuni vom aborda mai mult contextul și înțelesul 

teologic aceasta datorită faptului că înțelegerea evangheliilor modelează teologia noastră. 

Totuși ținta primară a acestor studii este să parcurcă cronologic viața lui Isus astfel ca fiecare 

dintre noi să ne întărim credința și relația personală cu Dumnezeu prin cunoașterea lui Isus. 

Pentru mulți, evangheliile sunt doar o colecție întâmplătoare de scene din viața lui 

Isus care mergea prin diferite locuri prin Israel vindecând oameni și uneori supărând pe 

farisei doar ca să treacă timpul până urma să fie crucificat. Dar viața lui Isus e mult mai mult 

decât ceea ce prezentăm copiilor în școala duminicală prin scenete sau imagini și 

powerpointuri. Ca și creștini, cea mai mare bucurie a noastră este să cunoaștem această 

Persoană cu mult mai minunată decât oricare alta. 

Poate vă întrebați de ce o serie de studii în Evanghelii și nu alte teme mai interesante 

cum ar fi rugăciune, Duhul Sfânt și daruri, iad etc.? Ei bine sunt câteva motive și le vom 

discuta în studiile viitoare. Cred că atunci când înțelegem cuvintele lui Isus în contextul lor 

acestea pot aduce multă claritate în confuzia ce o avem asupra unor subiecte disputate. Cred 

deasemenea că viața lui Isus studiată pas cu pas este unul din cele mai neglijate subiecte în 

creștinism (ciudat nu?). Ar trebuie să fie unul central credinței noastre. Prin această serie de 

studii dorim ca fiecare să cunoască mai mult și să fie atras de viața lui Isus și de ascultare față 

de El. 

În acest studiu vom vorbi despre primul motiv de ce vrem să parcurgem evangheliile 

și acesta este în mod simplu faptul că a fi creștin înseamnă de a-ți pune încrederea într-o 

persoană pe nume Isus și a crește într-o cunoaștere –relație  reală cu El. Când ne referim la 

relație nu vreau să înțelegem genul de relație pe care o avem cu cineva pe Facebook etc. 



Creștinismul este despre o relație reală cu Isus care este Hristosul(Mesia), Creatorul și 

Dumnezeul nostru. Nu trebuie să trivializăm acest concept al relației cu El și să presupunem 

lucruri greșite despre cum trebuie să arate aceasta. 

Haideți să ne gândim în mod practic ce înseamnă să fi într-o relație cu cineva. În 

cuvinte simple înseamnă să te relaționezi la acea persoană. Aceasta fac oamenii unii cu altii - 

ei relaționează. Gândește-te cum te relaționezi cu cel mai bun prieten sau cu soția. Cunoști 

lucruri despre ei - poate unde au crescut, ce le place să facă, care sunt obiceiurile lor, care 

sunt numele fraților lor etc. Te poți relaționa la ei datorită unei cunoașteri reale. Cunoașterea 

este substanța prieteniei (relației) cu ei. Interacțiunea ta cu ei a început cu puțină cunoaștere și 

apoi ai căutat să cunoști mai mult și mai mult. Cu cât mai mult interacționezi cu ei inima ta 

începe să manifeste dragoste și prietenie față de ei. Dar asta nu se oprește aici. Deoarece când 

iubești pe cineva cel mai normal lucru este să cauți să cunoști cât mai multe despre acea 

persoană, nu-i așa? Deci nu rămâi mulțumit cu ceea ce știi pentru a te relaționa la acea 

persoană ci vei căuta să cunoști mai mult. Astfel devine ca un ciclu ce începe cu cunoașterea 

care întreține o relație ce se manifestă în  dragoste iar aceasta din urmă dorește mai multă 

cunoaștere din nou și din nou. Această cunoaștere relațională este în inima oricărei relații 

apropiate. 

Haideți să luăm un alt exemplu al unui student care merge la părinții lui și le dă 

următoarea veste: 

-Mamă, tată, am întâlnit pe fata visurilor mele...urmează sa ne căsătorim și să trăim fericiți 

toate zilele vieții noastre! În mod normal părinții vor vrea să cunoască mai multe detalii 

despre viitoarea soție..Cât de ciudat ar fi ca băiatul lor să nu știe să le dea niciun detaliu...ci 

doar să zică ca e îndrăgostit și că se simte în al nouălea cer. Ei bine, aceasta nu este o 

prietenie și relație ci doar o pasiune. De ce? Deoarece nu e bazată pe nimic substanțial. Poate 

fi sinceră dar dacă nu există cunoaștere adevărată a acelei persoane dragostea nu are 

substanță. 

Un ultim exemplu. Ce ar fi ca să ieși brusc în stradă să vezi pe cineva necunoscut și să 

strigi cât poți de tare: Te iubesc! Oamenii se vor uita ciudat la tine ca la un nebun, sau te vor 

ignora ori vor râde. De ce?  Pentru că nu e posibil să iubești o persoană fără să o cunoști. 

Luați aceste exemple și gândiți-vă la ele iar mai apoi gândiți-vă din nou la ce 

înseamnă să ai o relație cu Isus, de fapt să-l cunoști. Nu poți avea o relație cu Isus doar prin 

faptul că frecventezi o biserică  și cânți cântece. Oamenii merg la concerte mai tot timpul și 

sunt stârniți în emoțiile lor dar aceasta nu-i aduce să aibă o relație mai profundă cu cel ce 

cântă de pe scenă. Cu toate că relația pe care noi trebuie să o avem cu Isus este diferită de 

oricare alta cu alte persoane (pentru că El este Creatorul și noi creația)  dragostea noastră 

pentru El crește în aceeași parametri de cunoaștere ca și în alte relații. Combustibilul ca 

dragostea noastră să crească este cunoașterea reală, substanțială a vieții și cuvintelor lui Isus. 

Acestea le putem găsi în evanghelii. Ne înșelăm singuri dacă spunem că îl iubim dar știm 

foarte puține lucruri despre El. Isus iubește sinceritatea noastră, dar vrea să creștem în 

cunoașterea Lui și nu doar să avem câteva idei vagi auzite de la alții despre viața Lui. 



Probabil acum este puțin mai clar ca la început. Trebuie să ne putem întrebări care ne 

pot deranja uneori. Cum s-a ajuns astăzi ca fiind pe deplin normal să spunem că-l iubim pe 

Isus mai mult decât orice altceva și cu toate acestea să știm atât de puțin despre viața și 

cuvintele Lui? Pe ce se bazează relația noastră cu Isus? Isus a avut 4 frați și surori, a trăit într-

un oraș numit Capernaum în timpul slujirii sale publice înainte să fie crucificat în Ierusalim. 

El a trăit printre oameni ca un om normal – măncând, având prieteni, fiind verișorul lui Ioan 

Botezătorul și chiar acum când stă la dreapta lui Dumnezeu are amintiri din copilăria Lui.  

În evanghelii se regăsesc 89 de capitole. Fiecare dintre acestea descoperă lucruri 

prețioase din viața, cuvintele și faptele lui Isus. Când le punem pe toate împreună în mod 

coerent ele ne descriu o imagine minunată despre Dumnezeu și primii 32 ani ai vieții Sale ca 

om. Evangheliile trebuie să fie pentru creștini sursa lor cea mai mare de bucurie, plăcere și 

uimire. Ele sunt mai mult decât o sursă pentru teologia bisericii și a declarațiilor doctrinare 

sau a unor principii morale de a ne trăi viața. Ele sunt un loc de creștere în cunoașterea reală a 

lui Isus. 

Din nou întrebarea ...De ce o serie de studii în evanghelii? Motivul simplu pentru 

aceasta este să-L cunoaștem pe Isus – viața, faptele si cuvintele Lui și să ne punem credința în 

El pentru că acesta este lucrul fundamental pentru a fi creștin și a-L iubi. Credința noastră 

este într-o persoană reală care a fost pironită pe lemn și care și-a vărsat sângele într-o zi reală 

din istorie. Detaliile vieții lui contează pentru că El contează pentru noi. 

În studiul următor vom aborda a-l doilea motiv pentru care evangheliile sunt 

importante și bine de știut. Noi vrem să-l cunoaștem pe Isus din Biblie și nu pe Isus care e 

prezentat în cultura modernă. Fie ca Duhul Sfânt să ne stârnească interesul să-l cunoaștem 

mai mult pe acest Om în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii si priceperii. 


