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ÎNĂLTAREA SFINTEI CRUCI – 14 settembre 2014 
 
TOT ASA TREBUIE SĂ FIE ÎNĂLTAT FIUL OMULUI  
comentariu evanghelic al Pr. Alberto Magii OSM 
 

In 3,13-17 
 
13 Și nimeni nu a urcat la cer decât cel care a coborât din cer, Fiul Omului. 14 Și, după cum 
Moise a înălțat șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul Omului, 15 pentru că 
oricine crede în el să aibă viața veșnică. 16 Într-adevăr, [atât de mult] a iubit Dumnezeu 
lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă 
viața veșnică. 17 Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece 
lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. 
 

În dialogul cu fariseu Nicodim, cap al Iudeilor, Isus se reface la un episod cunoscut al 
istoriei lui Israle din cartea Numerilor. 

La capitolul 3, versetul 14, evanghelistul scrie: 14 Și, după cum Moise a înălțat șarpele în 
pustiu; șerpii au fost trimiși de Dumnezeu pentru a pedepsi poporul după schema clasică 
de ”pedeapsă-mântuire/iertare”. În Isus este doar mântuire. 

Tot așa trebuie să fie înălțat Fiul Omului, Isus se referă la viitoarea sa moartea pe cruce și 
vorbește de Fiul Omului, adică de omul care are deplinătatea condiției divine.  

15 pentru că oricine crede în el să aibă viața veșnică – a crede în Fiul Omului înseamnă să 
aspiri la deplinătatea umană care strălucește în acest Fiu al Omului. 

Este pentru prima dată când apare în această evanghelie o temă foarte îndrăgită de 
evanghelis, adică aceea a vieții eterne. Viața eternă nu este, așa cum învățau farisei, un 
premiu viitor pentru un comportament făcut în prezent, ci o calitate de viață deja în 
prezent. Și se numește ”eternă” nu atât pentru durata sa fără sfârșit, ci pentru calitatea sa 
indistructibilă. 

Și această viață eternă nu se va avea în viitor, dacă nu o avem deja. Oricine aderă la Isus, 
deci aspiră la plinătatea umană care strălucește în Isus. 
16 Într-adevăr, [atât de mult] a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul 
născut, Dumnezeul lui Isus nu este un Dumnezeu care cere, ci un Dumnezeu care oferă, 
care ajunge până acolo încât se oferă pe El însuși. Ca oricine crede în el să nu piară, ci să 
aibă viața veșnică. 

Viața eternă nu se obține, așa cum învățau farisei, respectând legea, adică un cod extern 
omului, ci dând adeziune la Fiul Omului. Și Isus apare aici ca un dar de iubire a lui 
Dumnezeu pentru umanitate. Dumnezeu este iubirea care dorește să se manifeste și să se 
comunice. Și Isus este maxima expresie a acestei manifestări și comunicări a lui Dumnezeu.  
17 Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, sau să o 
condamne. 

Din nou, aici Isus vorbește cu un fariseu, și distruge așteptările unui mesia judecător al 
poporului. Deci Fiul nu a venit să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. 
Dumnezeu este iubire și în El nu există judecare nici condamnare, ci doar oferta de viață. 
 


