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Partea 1: Mai mult decât anularea păcatelor?!
Verset călăuzitor: Ioan 10.7 „(10:7) Isus deci le-a spus din nou: „Adevărat, adevărat vă spun: Eu sunt uşa
oilor.“; Leviticul 1

Ioan 10.7: Din pricina aceasta Tatăl Mă iubeşte: pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o
iau.

Felul minunat în care se fac cunoscute motivele lui Hristos

Faptul că cineva îşi pune viaţa în joc chiar până în moarte pentru un ţel, oricare ar fi acesta,
dragoste pentru patrie, pentru prieten, pentru partenerul de căsnicie sau altceva asemănător,
în general aceasta arată dovada cea mai mare posibilă a dăruirii pentru acel ţel sau acea
persoană. Dar când Domnul Isus a murit, ca să glorifice pe Tatăl Său, prin aceea că El a
anulat păcatele, a ispăşit păcatul, a adus pe om înapoi la Dumnezeu, a distrus puterea lui
satan, atunci stătea acolo împotriva Lui puterea lui satan şi a lumii şi chiar judecata lui
Dumnezeu şi moartea care însoţea această judecată. Dar nu numai această dăruire a
Domnului, ci şi oricare alt principiu şi motiv al inimii Sale, toate gândurile Sale şi toate
sentimentele Sale au fost testate aici în întregime, şi a devenit pe deplin vizibil desăvârşirea şi
adevărul a ceea ce era pentru Dumnezeu în acestea, aşa că Dumnezeu nu putea altceva
decât să le preţuiască nespus de mult şi să le primească.

Să luăm de exemplu ascultarea Sa. Evanghelia după Ioan 10.17 „(10:17) Pentru aceasta Mă iubeşte
Tatăl, pentru că Eu Îmi dau viaţa, ca din nou să o iau.“ ne arată că moartea Sa era şi o poruncă a lui
Dumnezeu. Epistola către Evrei 5.7,8 „(5:7) El, în zilele întrupării Sale, aducând cereri şi rugăciuni
stăruitoare, cu strigăt puternic şi lacrimi, către Acela care putea să-L mântuiască din moarte (şi fiind ascultat, datorită
temerii Lui evlavioase), (5:8) deşi era Fiu, a învăţat ascultarea din cele ce a suferit;“ ne arată clar cât de greu a
fost pentru Domnul să fie ascultător de această poruncă. Citim aici despre strigăte mari şi
lacrimi. În evanghelii citim despre o luptă de moarte. Pentru El, Cel curat şi fără pată, era
îngrozitor să fie făcut păcat. Şi cu toate acestea a fost ascultător. Evanghelia după Ioan 14.31
„(14:31) dar ca să cunoască lumea că Eu Îl iubesc pe Tatăl şi cum Mi-a poruncit Tatăl, aşa fac. Ridicaţi-vă, să plecăm

de aici!“ ne explică care era imboldul acestei ascultări: „Dar ca să cunoască lumea că Eu
iubesc pe Tatăl, fac aşa cum Mi-a poruncit Tatăl.” Imboldul Său era dragostea Lui pentru
Tatăl. Şi această ascultare până în moarte era dovada dragostei Lui mari.

Dar nu erau numai dăruirea, ascultarea şi dragostea, care au fost arătate la cruce într-un fel în
care nu puteau fi arătate mai desăvârşit, ci şi sfinţenia Domnului s-a arătat în cel mai înalt
grad în lupta de moarte şi în strigătul tare şi în lacrimi. Căci în aceasta El a arătat şi faptul că
sfinţenia şi curăţia sufletului Lui au detestat în modul cel mai deplin păcatul. Tocmai groaza
Sa, provocată de faptul că va fi făcut păcat, arată cât de mare era sfinţenia Lui. Acesta este
motivul pentru care jertfa de ardere-de-tot stă pe primul loc în lista jertfelor (Leviticul 1). Ea nu
exprima în primul rând (cu toate că în Leviticul 1.4 „(1:4) Şi să-şi pună mâna pe capul arderii de tot şi îi va
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fi primit ca să facă ispăşire pentru el.“ citim şi despre ispăşire) ce cerea vina şi păcatul omului (cu
toate că Hristos – aşa cum găsim în jertfa pentru păcat – a împlinit şi aceste cerinţe în jertfa
Sa), ci că, atunci când Hristos S-a jertfit, nu putea să fie altfel, decât că El a făcut mai mult şi a
pregătit o bucurie pentru Acela căruia El S-a jertfit, care niciodată nu va pieri. Ca să arate
aceasta, animalul de jertfă a fost ars complet pe altar şi jertfa aceasta a fost numită „o jertfă
mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului”.

Arderea-de-tot în Noul Testament.

Găsim în multe locuri din Noul Testament principiul jertfei de ardere-de-tot:

„Şi-a îndreptat hotărât faţa, să meargă la Ierusalim”, ca acolo să Se jertfească (Luca
9.51 „(9:51) Şi a fost că, pe când se împlineau zilele înălţării Sale, El Şi-a îndreptat faţa hotărât să meargă la
Ierusalim“);
Pe când El „mergea înaintea lor (a ucenicilor)” suindu-se la Ierusalim, aşa că ei erau plini
de teamă (Marcu 10.32-34 „(10:32) Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, şi Isus mergea înaintea lor; şi
se minunau şi, urmându-L, se temeau. Şi, luându-i din nou la Sine pe cei doisprezece, a început să le spună ce
urma să I se întâmple: (10:33) „Iată, ne suim la Ierusalim, şi Fiul Omului va fi predat preoţilor de seamă şi
cărturarilor şi Îl vor condamna la moarte şi Îl vor da în mâna naţiunilor (10:34) şi Îl vor batjocori şi Îl vor biciui şi Îl
vor scuipa şi Îl vor omorî; şi după trei zile va învia“.“);
Când El se dedică pentru ceasul suferinţelor spre glorificarea lui Dumnezeu (Ioan
12.27-33);
Când El Se scoală şi iese să meargă în grădina Ghetsimani şi spune: „… ca să cunoască
lumea că Eu iubesc pe Tatăl, fac aşa cum Mi-a poruncit Tatăl” (Ioan 14.31),
Atunci când El Se predă de bună voie acelora care Îl duc la judecată şi la execuţia
capitală (Ioan 18.4 „(18:4) Isus deci, ştiind toate cele care urmau să vină asupra Lui, a ieşit înainte şi le-a
spus: „Pe cine căutaţi?““),

precum şi alte locuri.

Cum a glorificat Hristos pe Dumnezeu

Când Hristos S-a dat în moarte, adevărul şi dreptatea lui Dumnezeu şi maiestatea cerinţelor
divine au fost aduse la lumină, tot aşa ca şi sfinţenia, care a respins pe deplin păcatul, într-o
măsură aşa de mare, că Dumnezeu Şi-a întors faţa de la Fiul Său, atunci când El a purtat
păcatul. Unde s-a găsit vreodată o astfel de dragoste, şi pe lângă aceasta faţă de oameni care
erau duşmanii Lui (Romani 5.8,17 „(5:8) dar Dumnezeu Îşi arată propria Lui dragoste faţă de noi prin aceea
că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.“ „(5:17) Pentru că, dacă prin greşeala unuia singur,
moartea a domnit printr-unul singur, cu atât mai mult cei care primesc plinătatea harului şi a darului dreptăţii vor
domni în viaţă printr-Unul singur, Isus Hristos):“), care a fost gata să jertfească pe propriul Fiu? Unde s-
a găsit o aşa înţelepciune, care să alcătuiască un astfel de plan pentru salvarea omului, şi să-l
ducă la îndeplinire? Unde s-a arătat o aşa putere ca la cruce – „dar pentru noi, care suntem
mântuiţi, este puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1.18) -, şi aceasta tocmai în momentul când
incapacitatea omului, de a găsi pe Dumnezeu prin propria înţelepciune, a arătat pe deplin
neputinţa de a se ajuta şi slăbiciunea în a obţine îndreptăţirea de sine? Unde s-a arătat o aşa
dreptate ca la cruce, unde Dumnezeu a adus judecata neştirbită asupra propriului Său Fiu,
atunci când Acesta a luat asupra Sa păcatele acelora care vor crede în El? Nici câtuşi de

Pagina 4 din 49 soundwords.de/ro/a11350.html

https://www.soundwords.de/ro/a11350.html


Dirk SchürmannValoarea morţii lui Hristos
Serie de articole

puţin nu a fost redusă judecata. Unde a fost descoperită sfinţenia lui Dumnezeu aşa ca acolo
unde Dumnezeu Şi-a întors faţa de la Fiul Său, deoarece El a fost făcut păcat? Unde s-a
arătat un aşa har ca acolo la cruce? Dumnezeu a arătat acolo, că El era pregătit să dea
oamenilor cel mau mare Dar, pe care El Îl putea da. Ca ucigaş al Fiului lui Dumnezeu omul a
meritat cu siguranţă orice altceva, dar nu un dar. Unde s-ar fi putut arăta mai mult îndurarea
lui Dumnezeu, decât s-a arătat acolo unde omul a dovedit ticăloşia lui cea mai mare, atunci
când a prins în cuie pe cruce pe Salvatorul lui, şi Dumnezeu S-a îndurat aşa de mult de aceşti
oameni, că a lucrat pentru ei o posibilitate de salvare tocmai prin această moarte pe cruce?
Toate aceste însuşiri ale lui Dumnezeu nu au strălucit aşa de mult în lumină nici înainte şi nici
după, aşa cum au strălucit la cruce. Tatăl n-a fost niciodată mai mult glorificat decât a fost prin
ceea ce Domnul Isus a făcut la cruce. El a pus acolo în lumină caracterele alese ale lui
Dumnezeu într-un mod nespus de minunat.

Harul şi adevărul s-au întâlnit

Prin moartea lui Hristos pentru păcat a fost pusă în lumină în chip desăvârşit înaintea întregii
creaţii toată slava lui Dumnezeu. Şi aceasta ar fi fost aşa chiar şi în cazul în care nici un
păcătos nu ar fi crezut şi nu ar fi fost mântuit, căci Fiul Său a murit, ca să arate ce este în
Dumnezeu pentru oameni. Dragostea, sfinţenia, adevărul şi dreptatea şi aşa mai departe,
toate au devenit vizibile în chip armonios şi au fost înălţate. Dacă nu ar fi fost jertfa, atunci
dragostea şi dreptatea ar fi fost o problemă pentru toată veşnicia, căci arătarea uneia s-ar fi
făcut cu preţul celeilalte. Dacă s-ar fi văzut dreptatea, atunci toţi ar fi fost condamnaţi. Dacă s-
ar fi înălţat dragostea (cu toate că în acest caz ea ar fi fost de fapt indiferenţă faţă de păcat),
unde ar fi fost atunci dreptatea? Dar moartea lui Hristos le-a împreunat pe amândouă în
urmările lor, şi aceasta în favoarea omului.

Urmările se referă şi la noi

Dar această jertfă era şi pentru noi. Buna plăcere pentru jertfă trecea deja în Vechiul
Testament şi asupra celui care jertfea, căci el îşi punea mâna pe capul jertfei de ardere-de-tot
(Leviticul 1.4 „(1:4) Şi să-şi pună mâna pe capul arderii de tot şi îi va fi primit ca să facă ispăşire pentru el.“). Căci
pe baza acestei jertfe Dumnezeu poate binecuvânta nespus de mult pe oamenii care cred în
Domnul Isus, deoarece El a binecuvântat aşa de nespus de mult pe Domnul Isus pe baza
bucuriei nespus de mari pe care El I-a pregătit-o în această jertfă de ardere-de-tot.

Observaţii finale

Domnul Isus a glorificat pe Dumnezeu, Tatăl Său, prin jertfa Sa într-un mod incomparabil. El S-
a dat pe Sine ca jertfă, ca să facă ispăşire pentru păcatele noastre (jertfa pentru păcat). El S-a
dat pe Sine în moarte, pentru ca să plătească cu moartea Sa pentru vina altora (jertfa pentru
vină). La cruce El a mers în moarte, ca să facă pace, prin aceea că din duşmani a făcut copii
ai lui Dumnezeu (jertfa pentru pace). Şi Domnul S-a dat pe Sine în moarte, prin aceea că El a
fost ascultător până la moarte pe cruce (jertfa de mâncare). Dar El S-a dat pe Sine şi ca jertfă
de ardere-de-tot – ca această jertfă, care în Vechiul Testament a fost adusă fără a fi vorba de
vreun păcat special sau vreo vină. Pe altar trebuia să ardă permanent o jertfă de ardere-de-tot
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(Exodul 29). Domnul S-a dat pe Sine ca această jertfă, care era exclusiv numai pentru
Dumnezeu, care era arsă complet ca miros plăcut pentru Dumnezeu. Domnul Isus a murit, ca
să-Şi dea viaţa în moarte pentru Dumnezeul Său şi Tatăl şi prin aceasta să lase să se înalţe
un miros plăcut, care este de neegalat. Şi deoarece El a glorificat pe Dumnezeu în felul
acesta, El a dat lui Dumnezeu înapoi mult mai mult decât noi vreodată am jefuit pe Dumnezeu
prin neascultarea noastră şi prin păcatele noastre şi vina noastră.

Ne-am întrebat vreodată, de ce Dumnezeu ne poate binecuvânta aşa de bogat, de ce noi
putem aştepta o glorie cerească? Noi nu am fi putut aştepta mai mult, decât că Dumnezeu în
harul Său şi prin jertfa Domnului Isus să ne ia povara păcatului, să ne elibereze de moarte şi
să ne aşeze într-o creaţie restaurată, înapoi în starea în care era Adam şi Eva. Dar El ne
dăruie mult mai mult: El ne face cetăţeni ai cerului, copii ai Lui, da, chiar fii ai lui Dumnezeu,
moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos. De ce poate El face aceasta?
Deoarece Hristos în jertfa Sa, în jertfa de ardere-de-tot, a dat lui Dumnezeu mult mai mult
înapoi decât noi L-am jefuit.

Ce Domn şi ce Dumnezeu demni de adorare!

Tradus de la: Der Wert des Todes Christi (1)

Traducere: Ion Simionescu
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Partea a 2-a: Dumnezeu Îşi schimbă atitudinea faţă de
lume
Versete călăuzitoare: Geneza 8.20-9.7

Geneza 8.20-9.7: Şi Noe a ieşit, şi fiii lui şi soţia lui şi soţiile fiilor lui cu el. Fiecare
animal, fiecare târâtoare şi fiecare pasăre, orice se mişcă pe pământ, după familiile lor,
au ieşit din corabie. Şi Noe a zidit un altar Domnului şi a luat din orice animal curat şi din
orice pasăre curată şi a adus arderi de tot pe altar. Şi Domnul a mirosit o mireasmă
plăcută şi Domnul a zis în inima Sa: „Nu voi mai blestema din nou pământul din cauza
omului, pentru că gândul inimii omului este rău din tinereţea lui; nici nu voi mai lovi din
nou tot ce este viu, cum am făcut. De acum înainte, în toate zilele pământului, semănatul
şi seceratul, şi frigul şi căldura, şi vara şi iarna, şi ziua şi noaptea nu vor înceta“.
Şi Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii lui şi le-a zis: „Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă şi
umpleţi pământul. Şi frica de voi şi temerea de voi va fi peste orice animal al pământului
şi peste orice pasăre a cerurilor, cu tot ce se mişcă pe pământ, şi peste toţi peştii mării:
sunt date în mâna voastră. Tot ce se mişcă şi trăieşte vă va fi de mâncare: vi le-am dat
pe toate ca şi iarba verde. Dar să nu mâncaţi carne cu viaţa ei, adică sângele ei. Şi cu
adevărat voi cere înapoi sângele vostru, al vieţilor voastre: din mâna oricărei vieţuitoare
îl voi cere înapoi şi din mâna omului; din mâna fratelui fiecărui om voi cere viaţa omului.
Celui care varsă sânge de om, de către om i se va vărsa sângele lui: pentru că El a făcut
pe om după chipul lui Dumnezeu. Iar voi fiţi roditori şi înmulţiţi-vă: răspândiţi-vă pe
pământ şi înmulţiţi-vă pe el“.

Dumnezeu judecă pe om, care este rău până în măduva
oaselor

Dumnezeu a creat pe om pentru Sine (Coloseni 1.16 „(1:16) pentru că toate au fost create prin El, cele
care sunt în ceruri şi cele care sunt pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie stăpâniri, fie
autorităţi: toate au fost create prin El şi pentru El.“). El voia să aibă bucurie de oameni. Fiecare creatură
trebuia să fie pentru El, să-I fie de folos, să-I slujească. Dar ce va face cineva, care face ceva
pentru sine, dar care apoi se dovedeşte nefolositor? Căci în Geneza 6 vedem că oamenii au
devenit aşa fel, că Dumnezeu a spus, toate imaginaţiile gândurilor inimii lui erau numai rău
toată ziua, şi că I-a părut rău lui Dumnezeu că a făcut pe om (Geneza 6.5,6 „(6:5) Şi Domnul a
văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că orice imaginaţie a gândurilor inimii lui era numai rău toată ziua. (6:6)

Şi Domnului I-a părut rău că făcuse pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Sa.“). Şi apoi a venit potopul. Ce
putea Dumnezeu să facă altceva cu o creatură la care şi în care nu era nimic bun, decât s-o
nimicească? Judecata Lui trebuie să vină asupra a tot ce este în opoziţie cu El. El putea
numai să aducă judecata asupra oamenilor. Potopul i-a omorât pe toţi, cu excepţia acestui
bărbat, care a avut parte de har şi care apoi a fost salvat în chip minunat: el a intrat în corabie
şi în corabie a scăpat de ape. Tăria valurilor judecăţii lui Dumnezeu a venit asupra corăbiei,
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dar el era sigur în corabie. Şi în felul acesta a ajuns întrucâtva pe un pământ nou, pe un
pământ curăţit prin judecată. Şi ce a făcut el acolo?

În capitolul 6 vedem că Noe a construit o corabie. Gândurile lui erau preocupate cu judecata,
despre care a auzit că va trebui să vină peste oamenii păcătoşi şi ea va veni. A căutat o cale
pentru a fi salvat şi a găsit-o în ochii lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu i-a spus cum era
posibilă această salvare: în corabie. Aici în capitolul 8 Noe stă de partea cealaltă a judecăţii,
pe pământul nou, curăţit.

Altarul

Şi ce face Noe acum? El construieşte un altar şi el ia din toate animalele curate şi din toate
păsările curate şi jertfeşte jertfe de ardere de tot. Acestea sunt lucruri minunate! Observăm:
Noe nu a jertfit pentru ca să fie salvat, ci pentru că inima lui era plină de mulţumire că el era
acum salvat! De aceea el voia să aducă o jertfă de ardere de tot, şi anume el o aduce pe un
altar. În general noi gândim că jertfele sunt lucrul cel mai important, altarul dimpotrivă este mai
puţin important. Dar Domnul Isus spune în evanghelia după Matei 23.19 „(23:19) Nebuni şi orbi!
pentru că ce este mai mare, darul, sau altarul care sfinţeşte darul?“ , că altarul este mai mult decât jertfa,
deoarece darul este sfinţit prin altar. Pentru prima dată în istoria lumii acesteia este amintit
altarul în Sfânta Scriptură; cum ar fi putut fi construit un altar pe un teren blestemat? Altarul
necesita un loc curat. Acum pământul era curăţit prin judecată, şi prin aceasta exista un loc
corespunzător. Prin faptul că Noe a construit altarul său, el a revendicat pământul pentru
Dumnezeu şi prin aceasta întrucâtva l-a făcut bază pentru jertfa de ardere de tot. El spune
oarecum: pământul acesta nu mai este pentru omul stricat, pământul acesta trebuie să fie
pentru Dumnezeu.

Dumnezeu Îşi schimbă baza acţiunii Lui cu omul

Acum vedem aici a doua jertfă, despre care citim în Scriptură, şi ea este minunată: Eraun
singur altar pe tot pământul, şi altarul acesta şi jertfele de pe el le găsim, după ce Dumnezeu
tocmai a spus despre om: „toate imaginaţiile gândurilor inimii lui erau numai rău toată ziua”, şi:
„Domnului I-a părut rău că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui”, după ce
judecata tocmai venise în revărsarea mare de ape. Dumnezeu tocmai judecase omenirea
întreagă din cauza păcatelor lor şi pentru că starea ei era aşa de stricată. Acum nu numai
paradisul era încuiat pentru om, acum dispăruse tot ce omul a clădit până atunci, toată
civilizaţia lui, şi în afară de aceasta toate binecuvântările lui Dumnezeu de pe pământ au fost
nimicite.

Şi apoi găsim începând cu versetul 21 că deodată se schimbă total atitudinea lui Dumnezeu.
Cu toate că inima omului este şi mai departe rea („pentru că gândirea inimii omului este rea
din tinereţea lui”), nu altfel decât a fost înainte de potop, („toată imaginaţia gândurilor din
inima lui era în fiecare zi numai răutate”; Geneza 6.5 „(6:5) Şi Domnul a văzut că răutatea omului era
mare pe pământ şi că orice imaginaţie a gândurilor inimii lui era numai rău toată ziua.“), totuşi Dumnezeu vrea
să nu mai aducă o astfel de judecată peste om şi peste pământ. Sentinţa Lui de atunci era:
vreau să nimicesc pe om de pe pământ. – Dar aici Dumnezeu spune: Nu vreau să mai fac. –
Şi El dă o făgăduinţă bogată în binecuvântare pentru viitor, da, El Însuşi îl binecuvântează pe
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Noe şi pe fiii lui, şi apoi face un legământ cu Noe.

Ce a dat naştere la această schimbare mare în comportarea lui Dumnezeu? Exclusiv această
jertfă de ardere de tot, care simbolic arăta spre jertfa pe care Hristos o va aduce cândva în
viitorul îndepărtat. Mirosul jertfei a venit, ca să zicem aşa, nu numai la nasul lui Dumnezeu, ci
a mişcat şi inima Lui, aşa că El S-a întors de la mânie şi pedeapsă la îndurare şi
binecuvântare. Dumnezeu „S-a mâhnit în inima Lui” (Geneza 6.6) că El a creat pe om; acum a
mirosit mirosul plăcut al acestei jertfe, şi inima Lui era pregătită nu numai să treacă cu
vederea păcatele lui Noe şi ale familiei lui, ci El chiar i-a binecuvântat, şi nu numai pe ei, ci El
face un legământ al harului pentru generaţiile viitoare.

Efectul acestei jertfe de pe altarul acesta este aşa de mare înaintea lui Dumnezeu, că este ca
şi cum El ar spune: într-adevăr omul este stricat. Nici măcar o astfel de judecată grea nu-i
schimbă inima. Inima lui este la fel de stricată, ca şi mai înainte. – Şi puţinii oameni nu ştiu
aceasta. (Noe şi familia lui şi fiii lui probabil nu au ştiut că inima lor era aşa de rea, dar
Dumnezeu ştia.) Însă Dumnezeu spune: dacă aceasta este aşa, totuşi Eu nu îi voi mai nimici;
căci de pe acest pământ se ridică un miros aşa de agreabil, un miros plăcut din această jertfă
(după o altă traducere: un miros liniştitor); Eu nu voi mai pustii pământul. – Da, merge chiar
mai departe. Aici se spune chiar: „Nu voi mai blestema pământul din cauza omului, pentru că
gândirea inimii omului este rea din tinereţea lui.” Acest „pentru că” ne uimeşte cu adevărat.
Dar el este ca şi cum Dumnezeu ar fi vrut să spună: deoarece omul este aşa, nu mai pot
acţiona cu omul pe această bază, şi de aceea voi lua o altă bază – şi această bază este jertfa
de ardere de tot. – Ceea ce a înfăptuit Omul al doilea, Omul din cer, aceasta va fi baza care va
determina acţiunea lui Dumnezeu cu omul.

Efectele jertfei până la pământul nou

Şi acum vedem efecte copleşitoare: că jertfa este în stare nu numai să salveze pe păcătos,
aşa că un om păcătos poate veni la Dumnezeu, atunci când el pune moartea acestei jertfe
între el şi Dumnezeu, ci şi că Dumnezeu este în stare pe baza acestei jertfe să cureţe întreaga
creaţie şi după judecată să binecuvânteze, ca efect final să dea un cer nou şi un pământ nou,
pe care omul poate locui. Care om? Omul, care în sine însuşi este total rău şi a cărui inimă nu
este mai bună decât a oamenilor care au fost loviţi de judecată, dar care printr-un Altul a
trecut prin judecată şi astfel au ajuns pe acest pământ nou. Desigur aici este încă acelaşi
pământ. La fel cum în înţeles spiritual se vorbeşte despre pământul care la începutul
Împărăţiei de o mie de ani va fi curăţit prin judecăţile cele mai îngrozitoare. Prin aceste
judecăţi va fi ocrotită de către Dumnezeu o rămăşiţă mică şi – ca şi Noe în corabie – va fi
salvată în timpul acestor judecăţi. Atunci Hristos va clădi de asemenea un altar pe pământ. El
va revendica drepturile lui Dumnezeu asupra pământului. Blestemul va fi înlăturat complet,
căci omul, care a produs mâhnire inimii lui Dumnezeu, a fost înlăturat prin judecată. Acum
totul se bazează pe moartea lui Hristos şi totul este pătruns de mirosul plăcut al jertfei Sale.
Atunci nu va mai fi nici un blestem, ci buna plăcere a lui Dumnezeu va putea să se odihnească
pe pământ; legământul va continua să existe şi ordinea va rămâne. Cât va fi pământul „nu va
înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea.” Slava lui Hristos
va veni şi pământul va fi plin de ea.

Pagina 9 din 49 soundwords.de/ro/a11350.html

https://www.soundwords.de/ro/a11350.html


Dirk SchürmannValoarea morţii lui Hristos
Serie de articole

În continuare găsim probabil un model a ceea ce găsim în 2 Petru 3, când după Împărăţia de
o mie de ani pământul va fi distrus şi pustiit prin judecata lui Dumnezeu şi va veni un pământ
nou şi un cer nou (2 Petru 3.12-13 „(3:12) aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, din cauza căreia
cerurile, fiind aprinse, vor fi descompuse, şi elementele, arzând cu căldură, se vor topi? (3:13) Dar noi, potrivit
promisiunii Sale, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care locuieşte dreptatea.“).

Noe aduce jertfa

Deci Noe jertfeşte. El este conştient că din cauza păcatului numai o jertfă poate fi plăcută lui
Dumnezeu, căci şi el însuşi are nevoie de salvare, că şi el însuşi era un păcătos. Dar el
jertfeşte nu numai ce era necesar pentru el şi familia lui, ci el jertfeşte din fiecare animal curat
şi din toate păsările curate. Noi putem sune, că aici a fost adusă o jertfă lui Dumnezeu, care
prezintă un model complet al persoanei Domnului Isus în toate însuşirile Lui minunate, aşa
cum ele au devenit vizibile în lucrarea Sa pe cruce. Fiecare din aceste animale arată o
însuşire deosebită: o pasăre, de exemplu, vorbeşte despre El ca Omul din cer, o oaie vorbeşte
despre El ca Cel blând (Isaia 53). Şi toate însuşirile, care s-au văzut în animalele de jertfă,
erau o bucurie deosebită pentru Dumnezeu, atunci când Domnul Isus a făcut lucrarea. Tot ce
era un model despre Domnul Isus, tot, ce era plăcut pentru Dumnezeu – şi noi ştim, că numai
ce era în El, în Domnul Isus, este plăcut pentru Dumnezeu -, a fost adus aici de Noe pe
pământul nou.

Şi Dumnezeu a mirosit mirosul plăcut, care I-a dat odihnă, şi este ca şi cum Dumnezeu ar fi
spus: acum pot introduce o stare de binecuvântare permanentă. „Nu voi mai lovi tot ce este
viu, cum am făcut. De acum încolo, cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul,
frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea.” Pe baza jertfei cu o astfel de valoare Îi este
posibil lui Dumnezeu nu numai să ierte pe păcătoşi, ci chiar şi să binecuvânteze oameni
păcătoşi. Într-un anumit sens tot pământul vine aici sub binecuvântarea mirosului plăcut al
acestei jertfe.

Desigur aceasta este adevărat şi în domeniul lucrurilor naturale de pe pământul acesta. Nu
ştim dacă mai înainte a plouat. Dar începând din momentul acesta a plouat. Totdeauna a venit
noaptea după zi, sau aşa cum spune aici, ziua după noapte. Totdeauna a fost semănat şi
secerat, frig şi căldură, vară şi iarnă, zi şi noapte. Şi noi ştim, că va rămâne aşa atâta timp cât
există pământul. Dar toate acestea fac aluzie la această stare minunată, la starea veşnică,
unde totul va fi neschimbător şi toate darurile de har ale lui Dumnezeu niciodată nu vor înceta,
ci vor rămâne veşnic, vor rămâne sigure până în toată veşnicia, deoarece ele sunt bazate pe
acest miros minunat, pe jertfa care este adusă aici, jertfa, care nu numai este preţioasă în sine
însuşi, dar care este aşa de deosebit de mare prin Persoana care era Jertfa.

Caracterul ales al Persoanei care a adus jertfa

Nu numai lucrarea, pe care El a înfăptuit-o, că El a murit, este măreaţă, ci Persoana, care a
făcut această jertfă, Domnul Isus, care a murit, pentru ca Dumnezeu să fie satisfăcut şi să
găsească odihnă şi pentru ca prin aceasta omul să se poată apropia de Dumnezeu prin El.

Vrem să privim aceasta mai îndeaproape: când vedem pe Domnul Isus în lucrarea Sa la
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cruce, atunci înţelegem, că lucrarea era de aceea deosebit de minunată, pentru că tocmai
Persoana Sa a făcut această lucrare. Contează cine este cel care face ceva. Lucrarea la
cruce a fost realmente minunată. Dar de ce ea era peste orice măsură de minunată? Pentru
că ea a fost făcută de Fiul preaiubit al lui Dumnezeu! Deoarece El, Cel care a purtat acolo
judecata lui Dumnezeu asupra păcatelor mele, era Însuşi Cel sfânt, Cel adevărat, Cel care nu
a cunoscut păcatul. El era Acela despre care Dumnezeu Însuşi a spus: „Acesta este Fiul Meu
preaiubit, în care Mi-am găsit desfătarea” (Matei 3.17; vezi şi Marcu 1.1 „(1:1) Începutul Evangheliei
lui Isus Hristos, Fiu al lui Dumnezeu,“; Luca 3.22 „(3:22) şi Duhul Sfânt a coborât peste El în chip trupesc, ca un
porumbel; şi a venit un glas din cer: „Tu eşti Fiul Meu Preaiubit, în Tine Îmi găsesc plăcerea!““), şi Cel care putea
spune despre Sine Însuşi, că El a făcut permanent ce era plăcut lui Dumnezeu. O, da,
lucrarea în sine însăşi era minunată! Dar pentru Dumnezeu ea era deosebit de minunată,
pentru că ea a fost făcută de această Persoană; deoarece Cel care a făcut-o era Cel care nu a
cunoscut nici un păcat şi care ca Om pe pământ totdeauna L-a glorificat. El a mers în
judecata lui Dumnezeu, şi El a făcut-o din ascultare. El a fost ascultător până la moarte, da,
până la moarte pe cruce (Filipeni 2.8 „(2:8) Şi, la înfăţişare fiind găsit ca un om, S-a smerit pe Sine, făcându-
Se ascultător până la moarte, şi chiar moarte de cruce.“).

Binecuvântarea lui Dumnezeu mai mare decât a fost la Adam

Adam nu avea în Paradis nici o făgăduinţă referitoare la continuitatea recoltării. Şi cel
puţin în timpul potopului a fost altfel; atunci nu au urmat succesiv semănatul şi seceratul,
frigul şi căldura. Dar începând din acest moment a fost realmente aşa pe pământul
acesta. Simbolic ne este arătat prin aceasta, că o binecuvântare permanentă va fi
rezultatul, dacă o astfel de jertfă de ardere de tot va fi adusă, prin care Dumnezeu
găseşte odihnă şi care este de un miros plăcut pentru El. Noe primeşte făgăduinţa pe
baza jertfei arderii de tot.

Adam în Eden (şi chiar după aceea) nu a primit carne ca hrană. În Eden Dumnezeu a dat
ca hrană lui Adam: „orice plantă care produce sămânţă şi care este pe faţa întregului
pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă” (Geneza 1.29). După ce Adam a
păcătuit, prin aceea că a mâncat din rodul unui pom, nu mai citim nici măcar o singură
dată, că el ar mai fi mâncat din pomul acesta. Sunt amintite ca hrană numai plantele de
pe câmp, plantele care produc sămânţă (Geneza 3.18 „(3:18) şi îţi va da spini şi mărăcini; şi vei
mânca iarba câmpului.“). Însă aici Dumnezeu dă omului mult mai mult decât el avea în
grădina Eden. El are voie să mănânce nu numai din plantele care produc sămânţă, ci din
tot ce este pe pământ, chiar şi din păsări, din animalele terestre şi din peşti. Aceasta nu
era permis până în momentul acela: „Toate acestea vi le dau, ca şi plantele verzi”
(Geneza 9.3).

Lui Adam i s-a prezentat în Paradis moartea ca judecată a lui Dumnezeu. Ce schimbare
a avut loc acum! Acum omul avea privilegiul să se hrănească din ceea ce era rezultat al
morţii. Moartea trebuia să fie hrană pentru om. Omul se clădeşte din ce se hrăneşte; şi
gândul lui Dumnezeu este să aibă o lume în care fiecare este alcătuit şi clădit prin aceea
că el se hrăneşte din ceea ce este rezultatul morţii. Aceasta ne este prezentat pe deplin
în evanghelia după Ioan 6. Fiecare trebuie să se hrănească din moartea lui Hristos.
Aceasta este urmarea faptului că păcatul a venit în lume. Când odată în Împărăţia de o
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mie de ani va trebui să fie întemeiată o lume pe baza jertfei arderii de tot, toţi cei care vor
umple lumea aceasta vor trebui să se hrănească şi să se clădească prin aceea că ei se
vor hrăni din Hristos ca mort. Noi aparţinem deja astăzi unei creaţii noi, pe baza jertfei lui
Hristos (2 Corinteni 5). În moarte El a exprimat voia lui Dumnezeu şi dragostea lui
Dumnezeu. Aceasta era singurul loc unde ele puteau deveni hrană pentru noi. Altfel
dragostea lui Dumnezeu nu ar fi putut niciodată să ni se arate, căci dreptatea lui
Dumnezeu ar fi suferit pagubă. La fiecare bucată de carne, pe care noi o mâncăm, ni se
aminteşte că o altă viaţă a trebuit să moară, pentru ca noi să putem trăi, şi aceasta ne
aminteşte iarăşi de contraimaginea spirituală: că noi am putut primi viaţă veşnică numai
pentru că Hristos a murit pentru noi. Dacă odată s-a înţeles aceasta, atunci niciodată nu
se va mai prezenta ca principiu faptul că ar trebui să fim vegetarieni.

Adam a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne arată acum cum El poartă
grijă ca în om să fie păstrat şi cinstit chipul lui Dumnezeu. Este vorba de poziţia şi
demnitatea omului, care i se cuvin. Domnia apără drepturile lui Dumnezeu şi demnitatea
omului, a creaturii Sale. În lumea viitoare a Împărăţiei de o mie de ani nu va fi permis
nimic care nu este în concordanţă cu aceasta. Motivul pentru care este introdusă o
domnie şi pentru care se spune: „Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie
vărsat de om”, este acela, că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, „Căci
Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui” (Geneza 9.6). Aceste principii vor fi exercitate
în lumea viitoare. Chipul lui Dumnezeu va fi atunci păstrat în om; nu va fi permis nici unei
influenţe a răului să omoare pe om, care este după chipul lui Dumnezeu. Noi pierdem
foarte mult, dacă nu vedem că aceasta este spus cu privire la lumea viitoare, cu privire la
ordinea care va veni, după ce au trecut judecăţile asupra lumii. Acum se abuzează
îngrozitor de instituirea domniei. Milioane de oameni sunt deja victima domniei despotice
şi dictaturii. Dar în lumea viitoare aceasta va putea avea loc; omul – Omul al doilea,
Hristos – va avea atunci locul care I se cuvine în exercitarea domniei, şi totul va
recunoaşte acest loc al Lui. Dacă în Geneza 9.2 „(9:2) Şi frica de voi şi temerea de voi va fi peste
orice animal al pământului şi peste orice pasăre a cerurilor, cu tot ce se mişcă pe pământ, şi peste toţi peştii
mării: sunt date în mâna voastră.“ se vorbeşte şi despre „groaza şi frica de voi”, aceasta nu
înseamnă neapărat suferinţă. Vedem în aceasta mai mult ce loc are omul după ce
păcatul a venit în lume şi relaţia dintre om şi animal a fost deranjată. Faptul că omul a
fost creat după chipul lui Dumnezeu stabileşte şi poziţia lui faţă de lumea animalelor şi
constituie, aşa cum am văzut, baza pe care se clădeşte domnia omului. În Împărăţia
păcii această relaţie va fi restaurată atât de mult, că un copilaş se va juca la gura
scorburii năpârcii.

Adam a trebuit în grădina Eden să vadă că Dumnezeu a blestemat pământul din cauza
păcatului lui. Noe a avut posibilitatea să audă că jertfa de ardere de tot este baza pe
care Dumnezeu poate să împlinească principiile Sale de dragoste şi să facă un
legământ. Legământul stă în opoziţie totală cu blestemul. Dumnezeu leapădă ceea ce El
a blestemat. Dar dacă El face un legământ, atunci El Se obligă faţă de persoana sau de
lucrurile în favoarea cărora El a făcut legământul. Legământul vorbeşte despre relaţii
precise şi de durată între Dumnezeu şi om. Dumnezeu stabileşte scopul şi cerinţele
legământului şi le îndeplineşte, şi omul poate avea parte de binecuvântarea lui.
Legământul este aici de o aşa durată, că el este un „legământ veşnic” (Geneza 9.16)
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numit „pentru toate generaţiile, în veci” (Geneza 9.12).

Curcubeul în nori

Curcubeul în nori era semnul legământului lui Dumnezeu. Şi aici contrastul nu poate fi mai
mare. Norii însemnau judecată în timpul potopului, dar acum caracterul norilor s-a schimbat.
Când Dumnezeu aduce un nor peste pământ, aceasta are loc pentru a revărsa binecuvântare
asupra pământului; şi gândul acesta este legat cu noţiunea legământului. Deci când
Dumnezeu face un legământ, atunci El vrea să lase binecuvântarea să vină peste noi.

Totul pe baza jertfei de ardere de tot

Dacă Dumnezeu pe baza unei jertfe, care este aşa de plăcută, că ea îi oferă odihnă, dacă
Dumnezeu pe baza unei astfel de jertfe găseşte o cale pe care El poate veni în legătură cu
păcătoşii, care L-au dezonorat foarte mult, atunci El poate da mai multă binecuvântare decât
Adam însuşi avea în grădina Eden. Dumnezeu nu este aşa cum L-a prezentat şarpele
oamenilor; nu este adevărat, că El nu vrea să dea oamenilor ceea ce după câte se pare omul
are drept asupra lui; nu este adevărat, că El vrea să-l ţină pe om într-o stare umilă. Dragostea
lui Dumnezeu doreşte să dea totul omului, omului pierdut – despre care epistola către Romani
5 spune că omul este un păcătos, fără Dumnezeu, fără putere şi este un duşman al lui
Dumnezeu -, tot ce poate un Dumnezeu atotputernic să dea; şi aceasta este cu mult mai mult
decât avea Adam înainte de a păcătui, pe când el locuia în grădina Eden! Şi Dumnezeu poate
face aceasta, deoarece El a găsit în jertfa lui Hristos mult mai mult decât numai îndepărtarea
păcatelor noastre şi a stării noastre păcătoase. Am văzut ce schimbări radicale în acţiunea lui
Dumnezeu au intervenit prin jertfa adusă de Noe.

Însă ce valoare mult mai mare trebuie să aibă jertfa lui Hristos pentru Dumnezeu, dacă
modelul prezentat în jertfa de ardere de tot adusă de Noe a putut genera o astfel de
schimbare mare!

Tradus de la: Der Wert des Todes Christi (2)

Traducere: Ion Simionescu
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Partea a 3-a: Era totuşi ceva în jertfa pentru păcat spre
bucuria lui Dumnezeu?
Jertfa pentru păcat arată felul în care Dumnezeu tratează păcatul. Ea arată ce înseamnă
păcatul în ochii Lui, şi aceasta tocmai în momentul când Fiul Său – din cauza noastră şi în
locul nostru – a fost făcut păcat şi a fost încărcat cu păcatele noastre. Ardereaîn afara
taberei, aceasta înseamnă mistuirea completă prin foc (Leviticul 6.30 „(6:30) Şi orice jertfă pentru
păcat din al cărei sânge s-a adus în cortul întâlnirii spre a face ispăşire în sfântul locaş să nu se mănânce: să se ardă
cu foc.“), caracterizează grozăvia şi dimensiunea judecăţii sfinte a lui Dumnezeu asupra
păcatului, cu care jertfa se identifica. Ea arată realitatea îndepărtării de Dumnezeu, în care
Domnul a ajuns, când El a fost părăsit de Dumnezeu pentru noi. Şi cu toate acestea există
ceva în jertfa pentru păcat, care era ars pe altar. Ce era cel mai bun, aceasta era grăsimea
jertfei pentru păcat, nu era ars împreună cu jertfa în afara taberei, ci pe altar. În aceasta
putem vedea că răspunsul pe care Hristos l-a dat în această judecată la cerinţele dreptăţii şi
sfinţeniei lui Dumnezeu, cu toate sentimentele şi gândurile pe care El le-a arătat în această
judecată, atunci când El prin Duhul veşnic S-a jertfit lui Dumnezeu fără pată, erau pentru
Dumnezeu deosebit de preţioase. Vedem în aceasta cum preţuieşte Dumnezeu această
dăruire desăvârşită, care era gata să ocupe pentru gloria lui Dumnezeu chiar şi acest loc
îngrozitor şi să Se lase făcut păcat. În afară de aceasta, jertfa pentru păcat era – cu toate că
omul, care ardea jertfa pentru păcat în afara taberei, era întinat, deoarece păcatul era acolo –
totuşi în sine aşa de deosebită, că ea avea un efect de sfinţire pentru tot ce venea în contact
cu ea. De asemenea, şi hotărârile toate, care stăteau în legătură cu jertfa pentru păcat, arătau
cât de deosebit de sfânt era caracterul acestei jertfe (Leviticul 6.17-23).

Tradus de la: Der Wert des Todes Christi (3)

Gândurile acestea descind din scrieri din secolele trecute.

Traducere: Ion Simionescu
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Partea a 4-a: Un Fiu spre bucuria Tatălui Său
Versete călăuzitoare: Ioan 10.17,18; 12.23-33; 13.30,31

Prin trei exemple din evanghelia după Ioan vrem să vedem felul în care Domnul Isus a
glorificat pe Dumnezeu şi Tatăl prin moartea Sa şi care au fost urmările pentru El din aceasta,
şi anume, că şi Tatăl L-a glorificat.

Ioan 10

Ioan 10.17,18: Din pricina aceasta Tatăl Mă iubeşte: pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-
o iau. Nimeni nu Mi-o ia, ci o dau Eu de la Mine Însumi. Am putere s-o dau şi am putere s-
o iau iarăşi. Această poruncă am primit-o de la Tatăl Meu.

Un exemplu deosebit al caracterului jertfei arderii de tot a morţii Domnului nostru îl găsim aici
în evanghelia după Ioan 10.17 „(10:17) Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, pentru că Eu Îmi dau viaţa, ca din nou
să o iau.“. Domnul ne spune aici că valoarea jertfei Sale consta în misiunea vieţii Sale, că El de
bună voie a dat-o în moarte şi totuşi în ascultare de Tatăl Său. El adaugă: „Din pricina aceasta
Tatăl Mă iubeşte: pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau.” Deci această ascultare poartă
pecetea celei mai înalte preţuiri. Cu toate că din veşnicie şi totodată pe tot drumul Său pe
pământ a fost subiectul dragostei Tatălui, totuşi Domnul Se exprimă aici aşa fel, ca şi cum
moartea Sa ar fi singurul motiv al dragostei Tatălui. Şi din aceasta devine clar cât de cu totul
greşit este gândul că în cazul morţii Domnului este vorba numai de ascultarea pasivă a
Domnului. Dimpotrivă, Scriptura inversează gândul şi face „ascultarea până la moarte, da,
până la moarte pe cruce” expresia cea mai înaltă a ascultării lui Hristos şi încununarea acestei
ascultări. Tocmai caracterul liber consimţit, care este accentuat aici, cu care Domnul Îşi dă
viaţa, caracterizează această ascultare într-un mod minunat. Nu era o ascultare asemenea
unui sclav, şi nici o ascultare legalistă, nu, era mult mai mult decât acestea: era o ascultare de
bună voie din dragoste. Aceasta caracterizează, spus în treacăt, şi felul în care trebuie să
arate ascultarea noastră faţă de Domnul. Şi ascultarea noastră nu are nimic a face cu slujirea
sclavagistă sau cu legalismul pur, ci ar trebui să rezulte din dragostea simţită profund pentru
Domnul.

Ioan 12

Ioan 12.23-33: Dar Isus le-a răspuns, zicând: „A venit ceasul ca să fie glorificat Fiul
Omului. Adevărat, adevărat vă spun: dacă grăuntele de grâu căzut în pământ nu moare,
rămâne singur; dar, dacă moare, aduce mult rod. Cine îşi iubeşte viaţa, o va pierde; şi
cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa eternă. Dacă Îmi slujeşte
cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Şi, dacă cineva Îmi
slujeşte, Tatăl îl va onora. Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi spune? «Tată,
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salvează-Mă din ceasul acesta»? Dar pentru aceasta am venit la ceasul acesta. Tată,
glorifică Numele Tău!“ A venit deci un glas din cer: „L-am şi glorificat şi din nou Îl voi
glorifica!“ Deci mulţimea care stătea acolo şi care auzise spunea: „A fost tunet“. Alţii
spuneau: „Un înger I-a vorbit!“ Isus a răspuns şi a zis: „Nu pentru Mine a venit glasul
acesta, ci pentru voi. Acum este judecata lumii acesteia; acum stăpânitorul lumii
acesteia va fi aruncat afară. Şi Eu, când voi fi înălţat de pe pământ, îi voi atrage pe toţi la
Mine“. Iar aceasta o spunea arătând cu ce moarte urma să moară.

Când ucenicii au venit la Domnul Isus să-I spună, că grecii voiau să-L vadă, El spune: „A
venit ceasul ca să fie glorificat Fiul Omului.” Prin aceasta El a vorbit despre moartea Lui ca
mijloc prin care se putea ajunge la glorie. Căci fără această moarte El trebuia să rămână
„singur”. După aceea El Se predă Tatălui – oricât L-ar fi costat să facă cunoscut gloria lui
Dumnezeu – cu cuvintele: „Tată, glorifică Numele Tău.” Cât de mare a fost preţul acesta ne
putem face o oarecare impresie, căci se spune: „Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi
zice? … Tată, scapă-Mă din ceasul acesta?” Tocmai această situaţie de necaz devine cu atât
mai mare, cu cât El spune după aceea: „Dar tocmai pentru aceasta am venit până în ceasul
acesta.”

Această dăruire va fi răsplătită minunat de Dumnezeu. Aşa deduce Domnul din răspunsul
care a urmat din cer, ca rezultat al morţii Sale („spunea aceasta arătând cu ce moarte urma
să moară”) referitor la judecata lumii în starea ei actuală („acum este judecata lumii
acesteia”), la înlăturarea puterii lui satan, care a fost aruncat afară („acum stăpânitorul lumii
acesteia va fi aruncat afară”) şi că El va atrage pe toţi oamenii la Sine („Şi Eu, când voi fi
înălţat de pe pământ, îi voi atrage pe toţi la Mine”). Cu alte cuvinte: El vede realizarea întregii
Lui glorii ca Fiu al Omului în timpul Împărăţiei de o mie de ani, când în ziua aceea El va avea
uniţi cu Sine pe ai Săi în glorie, simbolizat prin spicul de grâu care a înviat din pământ în
starea nouă şi roditoare.

Ioan 13

Ioan 13.30-31: Deci, primind bucăţica, Iuda a ieşit afară îndată. Era noapte. După ce a
ieşit el, Isus a zis: „Acum Fiul Omului a fost preamărit şi Dumnezeu a fost preamărit în
El.”

Tocmai în momentul când Iuda a început să facă pregătirile principale pentru trădarea
Domnului, Domnul spune cu privire la moartea pe care El o va suferi în curând prin această
trădare: „Acum Fiul Omului a fost preamărit şi Dumnezeu a fost preamărit în El.” Cu privire la
gândul în ce măsură gloriile lui Dumnezeu au devenit vizibile vezi articolul„Mai mult decât
anularea păcatelor”.

Acum vrem să ne preocupe un gând: Hristos a luat gloria divină şi ne-a arătat-o tocmai acolo
unde păcatul nostru şi-a arătat grozăvia – jertfa de ardere de tot a avut loc acolo unde a fost
sacrificată jertfa pentru păcat (Leviticul 4.29 „(4:29) Şi să-şi pună mâna pe capul jertfei pentru păcat şi să
înjunghie jertfa pentru păcat la locul arderii de tot.“). Ce a mai rămas din păcat? Nimic! Tocmai păcatul
(manifestându-se aici sub forma lui cea mai îngrozitoare ca trădare a Mântuitorului), care a
lezat gloria lui Dumnezeu, tocmai acum prin moartea Domnului Isus a devenit ocazia să
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reveleze pe deplin această glorie. Şi păcătosul, care priveşte la cruce, ca să vadă acolo
păcatele sale, în convingerea conştientă despre discreditarea gloriei lui Dumnezeu, care a
avut loc prin aceasta, poate vedea că toate acestea au fost înlocuite prin gloria lui Dumnezeu
prin Acela care a murit sub aceste păcate. Dragoste, sfinţenie, adevăr şi dreptate, maiestate
şi har, toate par cu atât mai mari în relaţia cu aceste păcate, şi păcatele însăşi au dispărut
pentru totdeauna.

Ce plan minunat: omul înfăptuieşte păcatul cel mai îngrozitor, şi Domnul ia aceasta ca prilej şi
face din ea gloria cea mai mare!

Tradus de la: Der Wert des Todes Christi (4)

Gândurile acestea descind din scrieri din secolele trecute.

Traducere: Ion Simionescu
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Partea a 5-a: De ce Domnul Isus a fost înălţat de
Dumnezeu?
Dacă ne preocupăm cu întrebarea de mai sus, atunci această întrebare se îndreaptă în două
direcţii:

Cum se face că Domnul Isus va fi înălţat, când El este
Dumnezeu Însuşi şi posedă totul în acelaşi fel ca Tatăl şi ca
Duhul Sfânt?

Răspunsul la aceasta îl găsim în faptul că Domnul Isus a fost şi om şi El va fi înălţat deci ca
Om de către Dumnezeu. El primeşte ca Om gloria pe care El o avea la Tatăl ca Fiu al lui
Dumnezeu, înainte de a fi lumea (Ioan 17.5: „Şi acum, Tată, preamăreşte-Mă la Tine Însuţi cu
slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea”).

Domnul Isus ca Dumnezeu nu ar fi putut niciodată să ne facă parte de gloria Sa. Însă ca Om
El poate să ne facă parte de această glorie – şi dragostea Lui este aşa de mare, că El face
realmente aceasta: „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu” (Ioan 17.22). Noi I-am dat Lui
păcatele noastre – în schimb El ne-a dat gloria Lui, pe care El a primit-o ca plată pentru
lucrarea Sa. Adorare să-I fie adusă pentru aceasta!

Prin ce Şi-a câştigat Domnul în mod special înălţarea?

Prin aceea că El a împlinit ascultător Legea? Trei locuri din Biblie ne dau printre altele un
răspuns clar:

În epistola către Evrei capitolul 2 vedem smerirea Fiului Omului şi înălţarea care a urmat după
aceea. Aici înălţarea Lui, încununarea Lui cu glorie şi onoare şi că toate Îi vor fi supuse, sunt
puse direct în legătură cu faptul că El „a gustat moartea pentru toţi”.

Este foarte asemănător ca în epistola către Filipeni capitolul 2, unde înălţarea lui Hristos mai
presus de orice făptură este un răspuns la ascultarea Sa până la moarte pe cruce: „S-a smerit
şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte pe cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a
înălţat foarte sus şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în Numele
lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice
limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domn.”

În epistola către Efeseni 4.8-10 „(4:8) De aceea El spune: „Suindu-Se în înălţime, a robit robia şi a dat daruri
oamenilor“. (4:9) Iar acest „S-a suit“, ce este decât că a şi coborât în părţile mai de jos ale pământului? (4:10) Cel care a
coborât este Acelaşi care S-a şi suit mai presus de toate cerurile, ca să umple totul.“ se spune: „De aceea este
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zis: ‚Suindu-Se la înălţime, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor.’ Şi acest: ‚S-a suit’, ce
înseamnă decât că Se coborâse în părţile mai de jos ale pământului? Cel care S-a coborât
este Acelaşi cu Cel care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate.”

Chiar şi poziţia actuală a lui Hristos ca şi Cap al trupului Bisericii Sale, în care El a dat daruri
ale Duhului Sfânt pe baza biruinţei pe care El a obţinut-o, şi de asemenea în baza poziţiei
înalte mai presus de toate cerurile, pe care El a obţinut-o, este întemeiată de apostol pe faptul
că înainte El „a coborât în părţile mai de jos ale pământului”. Deci prin faptul că El a mers în
moarte şi mormânt, a ocupat locul cel mai de jos, El a câştigat titlul în care noi putem avea
parte împreună cu El de binecuvântările acestui titlu. Deci împlinirea Legii nu are nici o
contribuţie la această înălţare.

Tradus de la: Der Wert des Todes Christi (5)

Gândurile acestea descind din scrieri din secolele trecute.

Traducere: Ion Simionescu
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Partea a 6-a: Ascultarea „activă” şi „pasivă” a lui Hristos
În acest articol vrem să ne ocupăm pe baza capitolului 10 din epistola către Evrei cu
întrebarea, dacă ascultarea „activă” – împlinirea Legii - a lui Hristos a contribuit la mântuirea
noastră - aşa cum afirmă unii.

În epistola către Evrei 10 toate jertfele sunt privite ca întreg şi sunt comparate cu jertfa lui
Hristos. Aici este vorba de a arăta imposibilitatea acelor jertfe de a îndepărta păcatele şi de a
aduce linişte conştiinţei. Pentru acest contrast scriitorul citează Psalmul 40. Acest psalm ne
arată profetic în vorbirea Domnului Isus, gândurile lui Dumnezeu cu privire la aceste jertfe,
slăbiciunea inerentă lor şi oferta şi acţiunea Fiului, de a lua trup de carne, ca să facă voia lui
Dumnezeu prin faptul că a înfăptuit mântuirea noastră. Fără îndoială existau elemente de cea
mai mare importanţă, când Hristos ca Om Şi-a ocupat locul în această creaţie. Şi acest psalm
vorbeşte şi despre acestea. Acestora aparţine şi supunerea Lui smerită ca slujitor, că El Şi-a
lăsat urechea străpunsă, ca să asculte, şi că El a împlinit Legea (aceasta era înlăuntrul inimii
Lui).

Toate acestea erau foarte importante. Dar nu erau parte componentă a lucrării de mântuire,
însă sunt subiectul capitolului 10 din epistola către Evrei. De aceea scriitorul nu aminteşte
această parte din Psalmul 40. Scriitorul nu foloseşte nici măcar textul ebraic („Mi-ai străpuns
urechile”), când vorbeşte despre întruparea ca Om a lui Hristos, ceea ce ar fi dat mai mult
mărturie despre ascultarea din timpul vieţii Sale. El foloseşte textul din Septuaginta cu o
exprimare mult mai largă: „Tu Mi-ai pregătit un trup”. Nu ar fi fost aici ocazia cea mai potrivită
să vorbească despre faptul că Hristos a fost ascultător în viaţa Sa, a împlinit Legea şi ea era
în adâncul inimii Lui tot timpul vieţii Sale pe pământ?

Dacă împlinirea Legii era cu adevărat o parte a lucrării Lui Hristos pentru noi, atunci cu
siguranţă scriitorul ar fi citat acest verset şi altele din acest Psalm. Dimpotrivă, el leagă
venirea lui Hristos în lumea aceasta cu facerea voii lui Dumnezeu. Şi această voie consta în
aceea – aşa cum ne spune acest capitol -, să ne sfinţească prin jertfa Sa, prin jertfa Sa să ne
pună deoparte pentru Dumnezeu. Această voie îşi are originea în veşnicie („în sulul cărţii este
scris despre Mine”; Evrei 10.7 „(10:7) Atunci am spus: «Iată, Eu vin (în sulul cărţii este scris despre Mine) ca să
fac voia Ta, Dumnezeule»“.“) şi se termină prin aceea, că noi cei care am fost sfinţiţi prin această
voie (Evrei 10.10 „(10:10) „voie“ prin care am fost sfinţiţi, prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru
totdeauna.“), totodată „am fost făcuţi desăvârşiţi pentru totdeauna” (Evrei 10.14). Aici se
observă de asemenea, că jertfele de animale sunt aduse direct în legătură cu sistemul întreg
al Legii şi apoi se spune despre Lege că prin era nu era posibil să se devină desăvârşit: „Căci
Legea … nu poate niciodată prin aceleaşi jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă
desăvârşiţi pe cei care se apropie” (Evrei 10.1). Şi în Evrei 13.12 „(13:12) De aceea şi Isus, ca să
sfinţească poporul prin propriul Său sânge, a suferit dincolo de poartă.“ se spune, că această sfinţire,
aceasta înseamnă consacrarea pentru Dumnezeu, a avut loc prin sângele Său.
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Lucrării lui Hristos în moartea Sa la cruce i se acordă în capitolul acesta locul cel mai înalt şi
totul i se atribuie ei. Ceea ce de unii este numit „ascultarea activă” a Sa, nu este nici măcar
amintit, cu toate că Psalmul 40 ar oferi mult prilej pentru aceasta. Ceea ce este denumit ca
„ascultare pasivă” a Lui ne este arătat ca rezultat al celei mai înalte consacrări şi al dăruirii
desăvârşite din partea Fiului, ca să facă voia lui Dumnezeu. Da, se merge chiar aşa de
departe, că toată această ascultare este văzută în aceea că El înfăptuieşte odată pentru
totdeauna jertfa – întruparea ca Om stă mult în urma acestui aspect.

Tradus de la: Der Wert des Todes Christi (6)

Gândurile acestea descind din scrieri din secolele trecute.

Traducere: Ion Simionescu
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Partea a 7-a: Ne poate da moartea lui Hristos singură
dreptul de a intra în cer?
Versete călăuzitoare: 1 Petru 3.18 „(3:18) pentru că şi Hristos a suferit o singură dată pentru păcate, Cel
drept pentru cei nedrepţi, ca să ne aducă la Dumnezeu, fiind omorât în carne, dar făcut viu în duh,“ ; Evrei
12.22-24 „(12:22) ci v-aţi apropiat de muntele Sion; şi de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc; şi de
zecile de mii de îngeri, o strângere în sărbătoare; (12:23) şi de Adunarea celor întâi-născuţi, înscrişi în ceruri; şi de
Dumnezeu, Judecătorul tuturor; şi de duhurile celor drepţi, făcuţi desăvârşiţi; (12:24) şi de Isus, Mijlocitorul unui nou
legământ; şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât Abel.“; Efeseni 2.13,18 „(2:13) Dar acum, în Hristos
Isus, voi, care odinioară eraţi departe, v-aţi apropiat prin sângele lui Hristos.“ „(2:18) Pentru că, prin El, avem şi unii şi
alţii intrare la Tatăl, într-un singur Duh.“; Evrei 10.19-22 „(10:19) Având deci, fraţilor, îndrăzneală să intrăm în
locurile sfinte prin sângele lui Isus, (10:20) pe calea cea nouă şi vie pe care a deschis-o pentru noi prin perdea, care
este carnea Lui, (10:21) şi având un mare preot peste casa lui Dumnezeu, (10:22) să ne apropiem cu inimă sinceră, în
siguranţa deplină a credinţei, având inimile curăţite de o conştiinţă rea şi trupul spălat cu apă curată.“ ; Coloseni
1.20-22 „(1:20) şi, prin El, să împace toate faţă de ea, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin
sângele crucii Lui – prin El. (1:21) Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi în gândire, prin lucrări rele, acum dar
v-a împăcat (1:22) în trupul cărnii Lui, prin moarte, ca să vă prezinte sfinţi şi fără pată şi de neînvinuit înaintea Lui,“ ;
Apocalipsa 7.9-14; Apocalipsa 5

Introducere

În anumite cercuri reformate şi neo-puritane există ideea că moartea lui Hristos singură nu
este suficientă ca să ne dea dreptul la cer. Pentru aceasta ar fi necesară ascultarea activă din
partea Lui în împlinirea Legii. Aşa se spune de exemplu la Molyneux:

În cuvinte simple: Şti tu că deasupra uşii cerului stă scris: „Fă aceasta şi vei trăi”? Şti tu,
că, dacă un om a fost curăţit de păcatele lui în sângele lui Hristos şi a fost sfinţit prin
Duhul lui Dumnezeu, el nu poate merge în cer? El mai are nevoie de altceva. El trebuie
să aibă o ascultare desăvârşită. Cerul depinde de o ascultare desăvârşită, şi nu de una
negativă. Dumnezeu a zis lui Adam: „Fă aceasta şi vei trăi”. El a eşuat. Tu trebuie să
oferi o ascultare desăvârşită, dacă vii la Dumnezeu. Ai primit tu această ascultare? Ea
este ascultarea activă a lui Hristos. Nu sunt suferinţele Sale. Acestea au anulat păcatele.
Nu este Duhul Său. Acesta sfinţeşte inima. Este ascultarea Lui desăvârşită. Ascultă1:
„Prin ascultarea Sa robul meu cel drept va îndreptăţi pe mulţi.”2

Vrem în continuare să verificăm această teză pe baza unor locuri diferite din Biblie.

1 Petru 3.18

1 Petru 3.18: Hristos, de asemenea, a suferit o singură dată pentru păcate, Cel Drept
pentru cei nedrepţi, ca să ne ducă la Dumnezeu; fiind omorât în trup, dar făcut viu în duh.
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Această „o-singură-dată-suferinţă” pentru păcate, pe care a îndurat-o Cel Drept pentru cei
nedrepţi, nu a avut loc în viaţa Sa, ci la cruce, „omorât în trup”. Acolo El a îndurat tot ce au
pricinuit păcatele noastre. Prin aceste suferinţe El ne-a dus la Dumnezeu. El a ocupat locul
nostru înaintea lui Dumnezeu şi a îndurat ce meritam noi şi păcatele noastre, pentru ca noi să
putem ocupa locul înaintea lui Dumnezeu, care era demn de El, în loc să avem parte de chinul
veşnic, pe care de fapt se cuvenea de drept să avem parte pentru păcatele noastre.

Evrei 12.22-24

Evrei 12.18,22-24: Voi nu v-aţi apropiat de un munte care se putea atinge … ci v-aţi
apropiat de Muntele Sionului şi de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de
zecile de mii de îngeri, de adunarea în sărbătoare şi de Biserica celor întâi-născuţi, care
sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor drepţi făcuţi
desăvârşiţi, de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care
vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.

Apostolul prezintă aici un contrast între Lege şi Evanghelie şi arată că noi – fără să trebuiască
să aşteptăm până când noi vom fi realmente glorificaţi – suntem deja acum în posesia tuturor
binecuvântărilor numite aici. Dreptul nostru la ele este deja acum absolut. Prin credinţă le
putem primi deja acum. Inclus în acestea este faptul că noi am venit la „Dumnezeu,
Judecătorul tuturor”. Ca Judecător, El ne-a primit deja acum şi ne-a spus bun venit în
prezenţa Sa, şi aceasta pentru totdeauna. El putea face aceasta, nu pentru că noi am venit la
Isus, Cel care a împlinit în chip desăvârşit Legea, ci pentru că noi am venit la Isus,
Mijlocitorului legământului celui nou, şi la sângele Său vărsat, care vorbeşte mai bine decât
sângele lui Abel.

Efeseni 2.13,18

Efeseni 2.13,18: Dar acum, în Hristos Isus, voi care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost
apropiaţi prin sângele lui Hristos … căci prin El şi unii şi alţii avem acces la Tatăl, printr-
un singur Duh.

După ce apostolul Pavel a vorbit despre îndepărtarea de Dumnezeu, în care toţi oamenii erau
din punct de vedere moral departe de Dumnezeu, el vorbeşte şi despre îndepărtarea mai
mare a naţiunilor de El, ca apoi să arate că noi am fost aduşi acum în apropierea lui
Dumnezeu. Şi prin ce am fost aduşi? Prin sângele lui Hristos, şi nu prin împlinirea în chip
desăvârşit a Legii prin Hristos! Cum arată acest a-fi-adus-aproape arată versetul 18: „Acces
la Tatăl, printr-un singur Duh”.

Evrei 10.18-22

Evrei 10.19-22: Astfel, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o deplină libertate să
întrăm în Locul Preasfânt, pe calea cea nouă şi vie pe care El ne-a deschis-o prin
perdeaua dinăuntru, adică prin trupul Său, şi fiindcă avem un Mare Preot peste casa lui
Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu o deplină siguranţă a credinţei, cu
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inimile stropite şi curăţite de o conştiinţă rea şi cu trupul spălat cu o apă curată.

Ce mare bucurie este să ştii că Dumnezeu voia să ne aibă aproape de Sine Însuşi, că pentru
aceasta El a pregătit chiar şi calea, prin aceea că în moartea lui Hristos El a rupt perdeaua de
despărţire, pentru ca noi să putem veni la El. Da, El ne îndeamnă chiar să venim la El: „să
intrăm”. El poate face aceasta în concordanţă cu sfinţenia Lui. De ce? Pentru că Hristos a
împlinit Legea? Nu! Este „prin sângele Său”! Deci noi avem deja astăzi aceeaşi apropiere,
aceeaşi primire, aceeaşi libertate de acces la Dumnezeu, aşa cum o vom avea în curând în
cer. Desigur măsura, în care noi realizăm aceasta, este astăzi mult prea mică în comparaţie
cu ceea ce vom avea parte atunci.

Cum a fost deschis acest drum pentru noi, aceasta ne arată detaliat capitolul 9. Acolo ne este
arătat mai întâi, că în timpul Legii „drumul spre Locul Preasfânt nu era încă deschis atâta timp
cât îşi mai avea locul său cortul dintâi” (Evrei 9.8). Apoi citim despre schimbarea pe care
Hristos a făcut-o: „Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul
acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din creaţia
aceasta, şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt … cu însuşi sângele Său, după
ce a dobândit o răscumpărare veşnică” (Evrei 9.11,12). Şi apoi versetul 24 ne arată că acest
Loc Preasfânt este cerul: „Căci Hristos n-a intrat într-un Loc Preasfânt făcut de mâini
omeneşti, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.”
Aceasta este calea, pe care Dumnezeu ne invită în capitolul 10 să urmăm pe Hristos în Locul
Preasfânt, o cale care se sfârşeşte direct „înaintea lui Dumnezeu”. Această cale ne-a deschis-
o Hristos prin sângele Său, aşa cum ne arată modelul marelui preot din vechiul legământ. Însă
la Hristos era vorba de „însuşi sângele Său” (Evrei 9.12).

Cât de mult a onorat tronul lui Dumnezeu sângele lui Hristos! Cât de mult ne-a vestit El
valoarea lui! Da, Dumnezeu Însuşi ne invită să venim la El, deoarece acest sânge este pe
tronul lui Dumnezeu, aşa cum atunci marele preot stropea sângele ţapului pe capacul ispăşirii
(Leviticul 16), care în timpul acela simboliza tronul lui Dumnezeu. Cât de clar devine că este
un drept pentru noi să intrăm prin credinţă în cer, pentru ca acolo să aducem adorare în
Duhul! De aceea este clar că tăgăduirea faptului că acest sânge are putere să ne dea drept la
cer este o desconsiderare gravă a privilegiului minunat, pe care acest sânge l-a dobândit
pentru noi. Dar nu numai aceasta: se subapreciază şi faptul cât de mult şi Dumnezeu Însuşi a
fost glorificat prin acesta.

Coloseni 1.20-22

Coloseni 1.20-22: … şi prin El să împace toate lucrurile cu Sine, atât lucrurile de pe
pământ cât şi lucrurile din ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Şi pe voi, care
odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi în gândirea voastră, prin fapte rele, El v-a împăcat
acum în trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă prezinte înaintea Lui sfinţi, curaţi şi
fără vină.

În acest verset este vorba de primirea definitivă în glorie, când noi cu trupuri glorificate vom
apărea acolo. Şi noi vedem, că este aceeaşi bază ca şi cea pentru poziţia pe care noi o avem
deja acum pentru aceasta, care ne creează premisa – „prin sângele crucii Lui”, „în trupul Lui
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de carne, prin moarte”, şi nicidecum împlinirea Legii prin viaţa Lui pe pământ.

Apocalipsa 7.9-14

Apocalipsa 7.9-14: După acestea am văzut: şi iată o mulţime mare, pe care nimeni nu
putea să o numere, din orice naţiune şi seminţii şi popoare şi limbi, stând înaintea
tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, şi cu ramuri de palmier în mâinile lor.
Şi strigau cu glas tare, spunând: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe
tron, şi a Mielului!“ Şi toţi îngerii stăteau în jurul tronului şi al bătrânilor şi al celor patru
făpturi vii; şi s-au prosternat înaintea tronului şi s-au închinat lui Dumnezeu, spunând:
„Amin! Binecuvântarea şi gloria şi înţelepciunea şi mulţumirea şi onoarea şi puterea şi
tăria fie ale Dumnezeului nostru, în vecii vecilor! Amin “. Şi unul dintre bătrâni a răspuns,
zicându-mi: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt şi de unde au venit?“
Şi i-am spus: „Domnul meu, tu ştii“. Şi mi-a spus: „Aceştia sunt cei care vin din necazul
cel mare şi ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.”

În pasajul acesta suntem aşezaţi direct înaintea tronului lui Dumnezeu, unde vedem stând
sfinţi mântuiţi. Ei preamăresc pe Dumnezeu şi pe Miel – acesta este Hristos, Cel care a murit
pentru ei – pentru gloria mântuirii, pe care ei au primit-o. Răspunsul unui bătrân la întrebarea
„Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt şi de unde au venit?“ arată clar de unde
au ei dreptul să stea înaintea lui Dumnezeu în glorie: „Ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în
sângele Mielului.” Numai sângele lui Hristos le dă acest drept.

Apocalipsa 5

Apocalipsa 5: Şi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce stătea pe scaunul de domnie, o
carte scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, pecetluită cu şapte peceţi. Şi am văzut un înger
puternic, vestind cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă
peceţile?” … Şi în mijlocul scaunului de domnie şi a celor patru făpturi vii şi în mijlocul
bătrânilor, am văzut stând în picioare un Miel. Părea înjunghiat şi avea şapte coarne şi
şapte ochi, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul. El a
venit şi a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce stătea pe scaunul de domnie. Când a
luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat jos
înaintea Mielului … Şi ei cântau o cântare nouă, zicând: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi
să-i rupi peceţile, căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele
Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice popor şi din orice neam. Ai făcut
din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru şi ei vor împărăţi pe pământ.” M-am
uitat şi, în jurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am auzit
glasul multor îngeri; şi numărul lor era zeci de mii de zeci de mii şi mii de mii. Ei ziceau cu
glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească putere, bogăţie,
înţelepciune, tărie, cinste, slavă şi binecuvântare!” Şi pe toate făpturile care sunt în cer,
pe pământ, sub pământ, pe mare şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A
Celui ce stă pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie binecuvântare, cinste, slavă şi
stăpânire în vecii vecilor!” …

În acest capitol vedem Mielul ca înjunghiat stând în mijlocul tronului. Şi este ca un semnal
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pentru toţi locuitorii cerului, şi în cele din urmă întreaga creaţie se uneşte: când Mielul a luat
cartea, toţi preamăresc dreptul Lui la titlul, să deschidă cartea, şi preamăresc demnitatea Lui
ca Mielul ca înjunghiat, aceasta înseamnă, ca Acela care a suferit şi a murit pentru gloria lui
Dumnezeu. Astfel, locul Său pe tron, precum şi partea sfinţilor glorificaţi, care au fost
răscumpăraţi pentru Dumnezeu prin sângele Său, şi dreptul Său la tot ce este în cer şi pe
pământ, sunt atribuite valorii morţii Sale ca jertfă. Şi aceasta ne este făcut cunoscut nu numai
prin caracterul pe care Hristos Îl ocupă aici ca Mielul „ca înjunghiat”, ci ne este mărturisit
direct prin ceea ce bătrânii, oştirile de îngeri şi în cele din urmă întreaga creaţie exprimă.
Bătrânii cântă: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile, căci ai fost înjunghiat şi ai
răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău”, şi oştirea mare a îngerilor strigă: „Vrednic
este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească …”, şi întreaga creaţie pronunţă cu cântarea
ei de laudă dreptul Mielului la acest titlu, prin care El va primi binecuvântare, cinste şi slavă.
Deci aici demnitatea şi dreptul la locul şi titlul cel mai înalt din cer sunt atribuite valorii jertfei
Mielului lui Dumnezeu. Şi acest loc şi titlu din cer întemeiat pe valoarea jertfei slujeşte pentru:

1. Să împace toate lucrurile din cer şi de pe pământ cu Dumnezeu (Coloseni 1.29 „(1:29)

Pentru aceasta mă şi ostenesc, luptându-mă potrivit lucrării Lui, care lucrează în mine cu putere.“);
2. Să îndepărteze din creaţie întinarea adusă de păcat (Evrei 9.23-24 „(9:23) Era deci necesar ca

imaginile celor din ceruri să fie curăţite cu acestea, iar înseşi cele cereşti, cu jertfe mai bune decât acestea.
(9:24) Pentru că Hristosul nu a intrat în locuri sfinte făcute de mâini, imagini ale celor adevărate, ci chiar în cer,
ca să Se arate acum, pentru noi, înaintea feţei lui Dumnezeu;“);

3. Să reabiliteze totul pentru Dumnezeu şi să le facă parte de binecuvântare.

Această mărturie o dă Dumnezeu – prin aceea că El dă Mielului cartea. Această mărturie o
dau cei răscumpăraţi (simbolizaţi prin bătrâni). Această mărturie o dă oştirea îngerilor şi
creaţia întreagă. Şi toate acestea au loc înaintea tronului lui Dumnezeu.

 

Adnotare

[1] Molyneux se referă aici la Isaia 53.11 „(53:11) Va vedea din rodul muncii sufletului Său şi va fi satisfăcut. Prin cunoştinţa Lui, Robul
Meu cel drept va îndreptăţi pe cei mulţi şi va purta nelegiuirile lor.“ . Însă o traducere corectă a textului spune cu totul altfel: „Prin
cunoştinţa Lui, Robul Meu cel drept va învăţa pe cei mulţi în dreptate.” Cuvântul ebraic dagath nu poate fi tradus altfel
decât prin „cunoştinţă”.

[2] Dintr-o predică ţinută în Exeter Hall, 18 iulie 1858; vezi J.N. Darby, „The Righteousness of God“ înThe Collected
Writings of J.N. Darby, vol. 7, pag. 266.

Tradus de la: Der Wert des Todes Christi (7)

Gândurile acestea descind dintr-o scriere anonimă din secolul 19: „Justification and Acceptance”.

Traducere: Ion Simionescu
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Partea a 8-a: Care este baza îndreptăţirii noastre?
Versete călăuzitoare: Romani 3.20-26

Romani 3.20-26: De aceea, din faptele legii, nici o făptură nu va fi îndreptăţită înaintea
Lui, pentru că prin lege vine cunoştinţa păcatului. Dar acum, fără lege, s-a arătat o
dreptate a lui Dumnezeu, mărturisită de lege şi de profeţi; o dreptate a lui Dumnezeu prin
credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei care cred: pentru că nu este
deosebire; pentru că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu, fiind
îndreptăţiţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus, pe
care Dumnezeu L-a rânduit ca ispăşire, prin credinţa în sângele Lui, pentru arătarea
dreptăţii Sale, datorită trecerii peste păcatele făcute mai înainte, în îngăduinţa lui
Dumnezeu, spre arătarea dreptăţii Sale în timpul de acum, astfel încât El să fie drept şi
să-l îndreptăţească pe acela care este din credinţa în Isus.

Introducere

În articolul acesta ne vom ocupa în mod deosebit cu întrebarea, dacă îndreptăţirea noastră
este dependentă de ascultarea lui Hristos în împlinirea Legii, aşa cum aceasta se învaţă
astăzi în unele cercuri reformatoare.

Cu toate că aceia care susţin această învăţătură uneori se sprijină pe Reformă, se arată totuşi
că această învăţătură – cel puţin parţial – a fost respinsă în timpul acela. Cu toate că desigur
doctrina Reformei în sine nu are nici o importanţă decisivă pentru credincios – el este
răspunzător numai faţă de Cuvântul lui Dumnezeu -, este totuşi interesant să se urmărească
evoluţia ei.

Baza îndreptăţirii în timpul Reformei

Luther

De aceea Pavel începe din nou să trateze Legea şi defineşte ce este ea. Pentru aceasta
el foloseşte ceea ce a spus mai înainte: să mărturisească, că Legea nu îndreptăţeşte. Nu
este nici o lege, spune el, care ar fi necesară în sine însuşi pentru îndreptăţire. De aceea
când tratăm astfel de teme, cum este îndreptăţirea, viaţa şi mântuirea veşnică, atunci
Legea trebuie să rămână în afara câmpului vizual, ca şi cum aceasta niciodată nu ar fi
existat sau niciodată nu ar putea fi, chiar ca şi cum nu ar însemna nimic. Căci în privinţa
îndreptăţirii nimeni nu poate îndepărta suficient de departe Legea sau să ia suficient în
seamă făgăduinţa lui Dumnezeu. (Luther’s Commentary on Epistle to the Galatians ,
capitolul 3, pag. 19.)
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Cu regret chiar şi la Luther se găseşte o atitudine neclară:

El spune cu privire la versetul 33 [Romani 9.33 „(9:33) după cum este scris: „Iată, pun în Sion o
piatră de poticnire şi o stâncă de cădere; şi cine crede în El nu va fi dat de ruşine“.“ ]: căci dreptatea lui
Hristos trece asupra aceluia care crede în El, şi păcatul credinciosului trece asupra lui
Hristos, în care el crede. De aceea păcatul nu poate avea trăinicie, la fel cum el nu poate
supravieţui la Hristos [Martin Luther: Vorlesung über den Römerbrief (1515/1516), pag.
190. Biblioteca digitală vol. 63: Martin Luther, pag. 639 (compară cu Luther-W vol. 1,
pag. 222) (c) Vandenhoeck und Ruprecht].

Harul acesta şi binecuvântarea nespus de mare au fost făgăduite în timpuri dinainte de
Avraam, Geneza 12.3; 22.18: „În sămânţa ta (aceasta este Hristos) vor fi binecuvântate
toate naţiunile pământului”; şi în Isaia 9.6 „(9:6) ✡ Pentru că un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat,
şi domnia va fi pe umărul Lui; şi-I vor pune numele: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu puternic, Părinte al eternităţii,
Domn al păcii.“ : „Un Copil ni S-a născut, un Fiu nu S-a dat.” El spune „nouă”, căci El este
în totalitate al nostru cu toate bunurile Lui, dacă credem în El; aşa cum spune Romani
8.32: „El nu L-a cruţat pe propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va dărui,
de asemenea, toate împreună cu El?” De aceea tot ce are Hristos este al nostru, ne-a
fost dăruit nouă, cei nedemni, numai din îndurare, cu toate că noi am meritat mai
degrabă mânia şi condamnarea, precum şi iadul. De aceea şi Hristos Însuşi spune că El
a venit să facă voia sfântă a Tatălui Său (compară cu Ioan 6.38 „(6:38) pentru că am coborât din
cer nu ca să fac voia Mea, ci voia Celui care M-a trimis.“; Evrei 10.9 „(10:9) atunci El a spus: „Iată, Eu vin ca
să fac voia Ta“. El desfiinţează ce este întâi, ca să stabilească ce este a doua oară;“ ), a devenit
ascultător faţă de El, şi ceea ce a făcut El, a făcut pentru noi, şi a vrut ca aceasta să fie
al nostru. Căci El spune în Luca 22.27: „Sunt în mijlocul vostru ca Cel care slujeşte.” Şi
mai departe în Luca 22.19: „Acesta este trupul meu care se dă pentru voi.” Şi Isaia
spune în Isaia 43.24: „M-ai împovărat cu păcatele tale, M-ai obosit cu nelegiuirile tale.”
De aceea prin credinţa în Hristos dreptatea lui Hristos devine dreptatea noastră, şi tot ce
este al Lui, da, El Însuşi devine al nostru. Cu toate acestea Pavel o numeşte în Romani
1.17 „(1:17) pentru că în ea se descoperă o dreptate a lui Dumnezeu din credinţă, spre credinţă, după cum
este scris: „Dar cel drept va trăi din credinţă“.“ „dreptate a lui Dumnezeu”. Dreptatea este revelată
în Evanghelie, după cum este scris: „cel drept va trăi prin credinţă” (Habacuc 2.4; Evrei
10.38 „(10:38) Şi cel drept va trăi prin credinţă; şi dacă cineva dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în
el“.“). În cele din urmă şi o astfel de credinţă este numită dreptate a lui Dumnezeu, aşa
cum se spune în Romani 3.28: „noi socotim că omul este îndreptăţit prin credinţă, fără
faptele legii.” Aceasta este dreptatea care nu are nici un sfârşit şi care mistuie într-o
clipă toate păcatele; căci este imposibil să rămână un păcat în Hristos. Dar cine crede în
Hristos, rămâne în El, este una cu Hristos şi are o dreptate cu El. De aceea este
imposibil ca păcatul să rămână în el. Şi aceasta este prima dreptate, baza, cauza şi
originea oricărei dreptăţi proprii sau dreptăţi active. Căci ea este dată cu adevărat în
locul dreptăţii iniţiale, care s-a pierdut în Adam, şi aceasta lucrează mai mult decât a
lucrat dreptatea iniţială.

Aşa se înţelege afirmaţia din Psalmul 31.1 „(31:1) În Tine, Doamne, mi-am pus încrederea; să nu fiu
dat de ruşine niciodată: salvează-mă în dreptatea Ta!“ „În Tine, Doamne, mi-am pus încrederea, să
nu fiu dat de ruşine niciodată: salvează-mă în dreptatea Ta”. El nu spune „în a mea”, ci
„în a Ta”, aceasta înseamnă în dreptatea lui Hristos, a Dumnezeului meu, care prin
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credinţă, prin har, prin îndurarea lui Dumnezeu a devenit a noastră. Şi aceasta este
numită în mulţi Psalmi „lucrarea Domnului”, „mărturisirea”, „puterea lui Dumnezeu”,
„îndurarea”, „adevărul”, „dreptatea”. Toate acestea sunt cuvinte pentru credinţa în
Hristos, da, dreptatea care este în Hristos. De aceea Pavel poate spune în Galateni
2.20: „nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”; şi în Efeseni 3.17: „Să vă dea
(putere), ca Hristos să locuiască prin credinţă în inimile voastre.”
Deci această dreptate străină a fost turnată în noi prin har, fără ca noi să facem ceva;
atunci când Tatăl ceresc ne atrage lăuntric la Hristos, ea este pusă contra păcatului
moştenit. Şi el ne este străin, fără ca noi să facem ceva, este înnăscut şi lucrat numai
prin naştere. [Martin Luther: Sermon über die zweifache Gerechtigkeit (1518), pag. 3şi
4. Biblioteca digitală, vol. 63: Martin Luther, S. 946 (compară cu Luther-W vol. 1, pag.
368 şi următoarele.) (c) Vandenhoeck und Ruprecht]

Către Georg Spenlein, la 8 aprilie 1516:

Mai vreau să ştiu, ce face sufletul tău: dacă nu cumva în sfârşit dezgustat de propria
dreptate a învăţat să respire în dreptatea lui Hristos şi să se încreadă în ea. Căci în
timpul nostru arde atacul cutezanţei la mulţi şi în mod deosebit la aceia care cu toate
puterile se ostenesc să fie drepţi şi buni. Ei nu cunosc dreptatea lui Dumnezeu, care ne-a
fost dăruită în Hristos din belşug şi gratis şi caută prin ei înşişi să facă fapte bune, până
ajung la nădejdea că pot exista înaintea lui Dumnezeu împodobiţi cu virtuţi şi merite,
ceea ce de fapt nu poate fi. Tu ai fost cu noi în această părere, mai exact această
rătăcire. Şi eu am luptat, chiar şi astăzi lupt împotriva acestei rătăciri, dar încă nu am
biruit-o.
De aceea, fratele meu iubit, cunoaşte pe Hristos, şi anume ca Cel răstignit, învaţă să-I
cânţi şi îndoindu-te de tine însuţi spune-I: Tu, Doamne Isuse, eşti dreptatea mea, eu însă
sunt păcatul Tău; ai luat asupra Ta ce este al meu şi mi-ai dat ce este al Tău; ai acceptat
să fi ceea ce nu erai, şi mi-ai dat ce nu eram eu. Păzeşte-te ca niciodată să nu năzuieşti
după o aşa curăţie mare, ca să nu-ţi mai aparţii ţie însuţi ca păcătos sau să nu vrei să fi
păcătos. Căci Hristos locuieşte numai în păcătoşi. Căci de aceea S-a coborât din cer,
unde locuia în ce este drept, ca să locuiască şi în păcătoşi. Gândeşte-te mereu la
această dragostea a Sa, şi vei vedea mângâierea ei nespus de dulce. Căci dacă noi ar
trebui să ajungem la odihna conştiinţei prin osteneli şi necazuri: pentru ce atunci a murit
El? De aceea tu vei găsi pace numai în El, prin deznădejdea mângâietoare în tine însuţi
şi în faptele tale. În afară de aceasta vei învăţa de la El, că El, aşa după cum El te-a
primit şi păcatele tale le-a făcut să fie ale Lui, tot aşa dreptatea Lui a făcut-o să fie a ta.
[Martin Luther: 1516, pag. 1 şi următoarele. Biblioteca digitală vol. 63: Martin Luther,
pag. 7070 (compară cu Luther-W vol. 10, pag. 14 şi următoarele.) (c) Vandenhoeck und
Ruprecht]

Într-adevăr, Luther nu scrie aici că dreptatea lui Hristos ar fi dreptatea pe care El a obţinut-o
prin împlinirea Legii, însă acest amestec între dreptatea lui Hristos şi dreptatea lui Dumnezeu
contribuie cu regret la întunecarea adevăratului motiv al îndreptăţirii noastre. Cu toate că noi
putem mulţumi permanent lui Dumnezeu că El prin Luther a adus din nou la lumină gândul
îndreptăţirii prin credinţă, totuşi trebuie să ne întrebăm, în ce măsură Luther a înţeles cu
adevărat îndreptăţirea lui Dumnezeu, deoarece el traduce Romani 1.17 „(1:17) pentru că în ea se
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descoperă o dreptate a lui Dumnezeu din credinţă, spre credinţă, după cum este scris: „Dar cel drept va trăi din
credinţă“.“ şi Romani 3.21 „(3:21) Dar acum, fără lege, s-a arătat o dreptate a lui Dumnezeu, mărturisită de lege şi
de profeţi;“ în felul următor: „dreptatea care este valabilă înaintea lui Dumnezeu.”

Calvin

El spune cu privire la epistola către Romani: „Ei toţi sunt păcătoşi şi lipsiţi de slava, pe
care ar trebui s-o aibă la Dumnezeu, şi devin drepţi prin harul Său …” (Romani 3.23,24):
Avem aici motivul principal (ruinat) şi prima sursă, şi anume că Dumnezeu ne-a primit cu
îndurare miloasă! Căci mai departe se spune: „… prin răscumpărarea care a avut loc prin
Hristos” (Romani 3.24). Aici este realitatea palpabilă (materia), prin care dreptatea
devine a noastră. Apoi mai departe: „… prin credinţa în sângele Său …” (Romani 3.25):
aici apare înaintea ochilor noştri cauza denumită instrument (causa instrumentalis), prin
care dreptatea lui Hristos devine potrivită pentru noi. În final el adaugă şi scopul: „…
pentru ca El … oferind dreptatea, care este valabilă înaintea Lui, pentru ca El singur să
fie drept şi să facă drept pe acela care crede în Isus!” (Romani 3.26). În afară de
aceasta el remarcă în trecere şi că această dreptate constă în împăcare, şi
corespunzător explică categoric, că Hristos ne-a fost rânduit ca împăcare [ispăşire]
(Romani 3.25 „(3:25) pe care Dumnezeu L-a rânduit ca ispăşire, prin credinţa în sângele Lui, pentru arătarea
dreptăţii Sale, datorită trecerii peste păcatele făcute mai înainte, în îngăduinţa lui Dumnezeu,“). (Institutio
Christianae religionis, III 14,17-18)

La Calvin se recunosc deja primele adăugiri ale acestei învăţături. Aşa scrie el în studiul
epistolei către Romani:

În primul rând trebuie remarcat că problema îndreptăţirii noastre nu trebuie pusă sub
sentinţa oamenilor, ci la scaunul de judecată al lui Dumnezeu, unde nimic nu este socotit
ca dreptate decât numai ascultarea desăvârşită şi împlinită faţă de Lege, ceea ce devine
foarte evident din făgăduinţele şi anunţurile referitoare la judecată. Şi dacă este aşa, că
nu este nici un om care a ajuns la o astfel de sfinţenie, din aceasta rezultă că tuturor le
lipseşte această dreptate în ei înşişi. În al doilea rând este necesar ca Hristos să vină, ca
aşa cum El este singurul drept, să ne facă şi pe noi drepţi, prin aceea că transmite
asupra noastră dreptatea Sa. În felul acesta devine clar că dreptatea credinţei este
dreptatea lui Hristos … După ce noi am primit parte în Hristos, nu numai că noi suntem
drepţi, ci şi faptele noastre sunt privite înaintea lui Dumnezeu ca fiind drepte, şi anume
de aceea, că ceea ce în ele este nedesăvârşit a fost anulat prin sângele lui Hristos.

Puritanii

De fapt această învăţătură a devenit cu adevărat populară prin puritani şi are astăzi urmaşii ei
în anumite cercuri reformatoare.

Owen

Deoarece noi suntem păcătoşi, împotriva noastră era atât porunca cât şi blestemul Legii,
şi Hristos nu a putut prin ascultarea Sa desăvârşită nici să întâmpine blestemul Legii –
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„Cu siguranţă vei muri” – şi nici prin suferinţele Lui nespus de mari nu a putut împlini
porunca Legii – „Fă aşa, şi vei trăi”. De aceea este exact aşa, cum noi afirmăm, că
moartea lui Hristos ne este socotită ca îndreptăţire (iertare?) a noastră, la fel tăgăduim
că ea ne este socotită ca dreptate a noastră. Căci prin socotirea suferinţelor lui Hristos
păcatele noastre devin iertate, şi noi devenim eliberaţi de blestemul Legii, pe care El l-a
îndurat, însă din cauza aceasta noi nu suntem încă socotiţi drepţi. Nici nu poate fi aşa,
căci pentru aceasta trebuie împlinite poruncile Legii.
Deci este vorba de lucruri diferite – îndepărtarea hainelor murdare, îmbrăcarea noastră
cu o altă haină, sau iertarea păcatelor şi mantaua dreptăţii. Prin una suntem eliberaţi de
condamnare, prin cealaltă avem dreptul la mântuire. (DinThe doctrine of Justification by
Faith, through the Imputation of the Righteousness of Christ; explained, confirmed, and
vindicated – http://www.ccel.org/o/owen/just/justification.txt)

R. Govett

Ispăşirea pentru păcate este o cu totul altă chestiune decât dăruirea vieţii veşnice.
Sângele lui Isus a trebuit să îndepărteze păcatele, înainte ca meritele ascultării lui Isus
să stea la dispoziţie pentru cel care crede. … Moartea lui Hristos îndepărtează păcatul,
dar ea nu dă nici un drept la viaţa veşnică. Acest drept se obţine numai … din împlinirea
Legii.
Dar este lipsa păcatului tot ceea ce cere Legea? Este lipsa păcatului dreptate? Foarte
precaut Mr. Darby recunoaşte diferenţa. Dacă cineva vrea să numească nevinovăţia
dreptate, atunci aceasta trebuie să aibă loc cu o calificare, ca „dreptate negativă”, dar
Legea cere „dreptate pozitivă” sau ascultare. (Din The Rightousness of Christ , pag. 53
şi următoarea.)

Un citat din „The Record”

Charles Stanley [un evanghelist din mişcarea fraţilor din secolul 19] nu vede, sau cel
puţin nu aminteşte, că, cu toate că mie mi-a fost iertat, eu nu sunt încă îndreptăţit.
Simpla iertare nu este îndreptăţire. Ea nu este parte a evangheliei sale, că Legea nu are
numai o pedeapsă, ci şi o cerinţă. El nu învaţă, că eu după ce am fost pedepsit (în
Locţiitorul meu) pentru toate încălcările Legii, pe care le-am făcut, şi în felul acesta sunt
în ordine cu ea, Legea are încă o cerinţă asupra mea, şi anume ascultarea desăvârşită
din partea mea. Eu eram dator nu numai să nu încalc Legea, ci şi s-o împlinesc în chip
desăvârşit, Legea întreagă. Eu am încălcat Legea; pedeapsa pentru această vină a mea
este moartea lui Hristos. Dar pentru cerinţa permanentă a Legii de ascultare din partea
mea, evanghelia lui Charles Stanley nu are nici un răspuns, în timp ce Evanghelia
minunată, mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, are totuşi un răspuns la aceasta. Întreaga
lucrare de ascultare a Domnului Isus Hristos este exclusă de această evanghelie nouă.
Ea nu este citată ca exemplu pentru noi spre ascultare, ca împlinire pozitivă a Legii în
locul nostru şi astfel lucrând pentru noi şi introducând pentru noi o dreptate veşnică, este
esenţial ignorat şi tăgăduit, chiar dacă nu este categoric spus. Pentru el Evanghelia
înseamnă, că Dumnezeu vine la păcătos şi îi oferă iertarea, nu cu o dreptate fără pată,
desăvârşită, ca să-l facă drept pe deplin; el pur şi simplu nu vede că pentru a fi drept nu
trebuie numai să nu fi încălcat Legea, ci şi realmente s-o fi împlinit. Ea nu spune numai:
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„Să nu faci aceasta şi aceasta.” Ea porunceşte la fel cum interzice. Ea spune: „Dacă faci
aceasta, trebuie să fi pedepsit”; şi în afară de aceasta ea spune: „Acestea să le faci, şi
să le faci întotdeauna.” Natura Evangheliei minunate constă în aceea că Domnul Isus nu
numai a purtat pedeapsa noastră, ci El a făcut şi lucrările noastre … În Persoana
Locţiitorului nostru noi nu numai am primit toată pedeapsa Legii, ci am împlinit deplin şi
desăvârşit toate prescripţiile ei.

Mylne

Dreptatea lui Hristos pe pământ nu a avut nici o altă însemnătate, nici un alt scop, decât
ca ea să devină parte a aceluia care crede, ca bază a meritului. Este un înlocuitor
eficace pentru responsabilităţile lui, ceva mai mult decât un echivalent suficient pentru
lipsurile lui în slujire … Natura sfântă şi umblarea fără păcat a lui Isus erau intenţionate ca
înlocuitor pentru natura ta nesfântă şi pentru eşecurile tale nenumărate, pentru ca în
acelaşi fel în care păcatele tale sunt iertate prin sângele lui Isus tu să fi socotit drept nu
numai pasiv ci efectiv, pe baza dreptăţii lui Isus. (Din Reposing in Jesus)

Molyneux

În cuvinte simple: Şti tu că deasupra uşii cerului stă scris: „Fă aceasta şi vei trăi”? Şti tu,
că dacă un om a fost curăţit de păcatele lui în sângele lui Hristos şi sfinţit prin Duhul lui
Dumnezeu, atunci el nu poate merge în cer? El mai are nevoie de altceva. [Remarca
redacţiei: vezi în privinţa aceasta articolul nostru: „Ne poate da moartea lui Hristos
singură dreptul de a intra în cer?”]. El trebuie să aibă o ascultare desăvârşită. Cerul
depinde de o ascultare desăvârşită, nu de una negativă. Dumnezeu a zis lui Adam: „Fă
aceasta şi vei trăi.” El a ratat. Tu trebuie să oferi o ascultare desăvârşită, dacă vii la
Dumnezeu. Ai primit-o? Ea este ascultarea activă a lui Hristos. Nu sunt suferinţele Lui.
Acestea au anulat păcatele. Nu este Duhul Său. Acesta sfinţeşte inima. Este ascultarea
lui desăvârşită. Ascultă: „Prin ascultarea Lui Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe
mulţi.”1 (Dintr-o predică ţinută în Exeter Hall, 18.7.1858)

Dintr-o scrisoare „deschisă” 2003

Eu cred, că nu numai ascultarea pasivă a lui Hristos în suferinţele Sale, ci şi ascultarea
Sa activă în împlinirea Legii va fi socotită ca îndreptăţire celui care crede. Fără această
atribuire a ascultării lui Hristos celui care crede nu este nicidecum posibilă o îndreptăţire;
ea este un nucleu central al îndreptăţirii, aşa cum este credinţa în sângele lui Hristos.
Sângele lui Hristos şi moartea lui Hristos, chiar dacă nu pot fi despărţite şi nu trebuie
despărţite una de alta, sunt două lucruri diferite, cărora în Scriptură le sunt atribuite
efecte diferite. (Volker Jordan)

Subaprecierea valorii morţii lui Hristos

În totalitate citatele de mai sus arată o subapreciere clară a morţii lui Hristos. Nu se înţelege
ce importanţă are moartea lui Hristos în căile lui Dumnezeu. În privinţa aceasta am publicat în

Pagina 32 din 49 soundwords.de/ro/a11350.html

https://www.soundwords.de/ro/valoarea-mortii-lui-hristos-7-a11330.html
https://www.soundwords.de/ro/valoarea-mortii-lui-hristos-7-a11330.html
https://www.soundwords.de/ro/a11350.html


Dirk SchürmannValoarea morţii lui Hristos
Serie de articole

ultimul timp diverse articole:

Mai mult decât anularea păcatelor?!
Dumnezeu Îşi schimbă atitudinea faţă de lume.
Era totuşi ceva în jertfa pentru păcat spre bucuria lui Dumnezeu?
Un Fiu spre bucuria Tatălui Său.
De ce Domnul Isus a fost înălţat de Dumnezeu?
Ascultarea „activă” şi „pasivă” a lui Hristos.

În cele ce urmează vrem să ne preocupăm cu întrebarea:

Ce spune Scriptura despre baza îndreptăţirii noastre?

Răscumpărarea, împăcarea, suplinirea nu pot fi despărţite de îndreptăţirea şi dreptatea lui
Dumnezeu. Nici ascultarea lui Hristos nu poate fi exclusă (Romani 5.19 „(5:19) Pentru că, după cum
prin neascultarea unui singur om cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa şi prin ascultarea Unuia singur, cei mulţi vor
fi făcuţi drepţi.“). Dar în această ascultare este cuprinsă toată viaţa şi moartea lui Hristos, fără să
fie despărţite. De la părăsirea tronului lui Dumnezeu şi întrupare, până la jertfirea de Sine a
vieţii Sale pe altar, totul este văzut ca întreg mare, căci prin faptul că „El a luat chip de Rob,
făcându-Se în asemănarea oamenilor, şi, la înfăţişare fiind găsit ca om, S-a smerit pe Sine,
făcându-Se ascultător până la moarte, şi chiar moarte de cruce” (Filipeni 2.7,8). Aşa cum aici
ascultarea stă în primul rând în legătură cu moartea Domnului, la fel şi în Romani 5.19 „(5:19)

Pentru că, după cum prin neascultarea unui singur om cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa şi prin ascultarea
Unuia singur, cei mulţi vor fi făcuţi drepţi.“ ascultarea stă mai întâi în legătură cu moartea lui Hristos şi
nu cu ascultarea faţă de Lege, chiar dacă această ascultare este probabil inclusă în ea. În
momentul când începem să diferenţiem viaţa lui Isus de moartea Sa, principial moartea Lui şi
sângele Lui devin legate cu îndreptăţirea noastră, însă nu cu viaţa Lui. De altfel niciunde nu
găsim Legea ca bază a îndreptăţirii noastre în vreun fel. În treacăt spus, dacă Legea ar fi fost
împlinită de Hristos în locul nostru, pentru ce atunci mai avem nevoie de ispăşire?

În continuare vrem să studiem unele locuri din Scriptură referitoare la această temă. Nu vrem
să trecem cu vederea că pe latura subiectivă şi credinţa noastră este o bază a îndreptăţirii
noastre (vezi Romani 3.26; 4.5; 5.1 „(3:26) spre arătarea dreptăţii Sale în timpul de acum, astfel încât El să fie
drept şi să-l îndreptăţească pe acela care este din credinţa în Isus.“ „(4:5) dar celui care nu lucrează, ci crede în Cel
care-l îndreptăţeşte pe cel neevlavios, credinţa lui i se socoteşte ca dreptate.“ „(5:1) Deci, fiind îndreptăţiţi din credinţă,
avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos,“ ). Căci din partea noastră este necesară
credinţa, căci numai cei care cred devin îndreptăţiţi. În acest sens noi suntem „îndreptăţiţi din
credinţă” (Romani 5.1). Numai dacă noi în „ascultarea credinţei” ne încredinţăm Domnului
nostru Isus, venim în savurarea lucrării Sale.

Romani 3.20-26

Romani 3.20-26: De aceea, din faptele legii, nici o făptură nu va fi îndreptăţită înaintea
Lui, pentru că prin lege vine cunoştinţa păcatului. Dar acum, fără lege, s-a arătat o
dreptate a lui Dumnezeu, mărturisită de lege şi de profeţi; o dreptate a lui Dumnezeu prin
credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei care cred: pentru că nu este
deosebire; pentru că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu, fiind
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îndreptăţiţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus, pe
care Dumnezeu L-a rânduit ca ispăşire, prin credinţa în sângele Lui, pentru arătarea
dreptăţii Sale, datorită trecerii peste păcatele făcute mai înainte, în îngăduinţa lui
Dumnezeu, spre arătarea dreptăţii Sale în timpul de acum, astfel încât El să fie drept şi
să-l îndreptăţească pe acela care este din credinţa în Isus.

După ce omul a arătat păcatul lui în toată grozăvia lui, aşa cum ne arată versetele anterioare
(Romani 3.9-20), era de aşteptat ca Dumnezeu în contrast cu aceasta să prezinte dreptatea
Lui în toată strălucirea ei, condamnând păcătosul şi în felul acesta să se despovăreze de orice
bănuială, că El ar putea să scuze păcatul în vreun fel. Însă după aceea urmează în Romani
3.21 „ (3:21) Dar acum, fără lege, s-a arătat o dreptate a lui Dumnezeu, mărturisită de lege şi de profeţi;“ un
puternic „Dar acum”. Acum este prezentat marele plan al lui Dumnezeu.

Că „dreptatea lui Dumnezeu” a fost arătată „fără lege”, exclude gândul că Legea ar fi avut într-
un fel oarecare mâna în joc, pentru a lucra această dreptate. Dimpotrivă, spune versetul
următor: „…fiind îndreptăţiţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos
Isus.” Aceasta arată clar, că preţul, care a fost plătit pentru răscumpărare, include şi
îndreptăţirea noastră, că ceea ce a lucrat una, lucrează şi pe cealaltă – şi acesta este sângele
lui Hristos, cum nu se îndoieşte nici un credincios sincer. Versetele următoare ne arată clar că
Dumnezeu L-a dat pe Hristos ca mijloc de ispăşire, ca să vestească dreptatea Sa sub două
aspecte. O dată, în ceea ce priveşte „păcatele înfăptuite odinioară”; acestea sunt păcatele
făcute în timpurile Vechiului Testament de către aceia care au crezut, într-un timp în care nu
era făcută ispăşirea prin lucrarea de la cruce. Acum Dumnezeu putea să Se dovedească că El
a fost drept, când El a trecut cu vederea aceste păcate; iertarea acordată de El era
îndreptăţită prin lucrarea de la cruce. În al doilea rând, El poate astăzi dărui oricui iertarea Sa
în mod drept şi îl poate declara drept pe cel care vine la El în credinţa în lucrarea Domnului
Isus. Cu alte cuvinte: El a dat pe Hristos ca şi Capac al ispăşirii/mijloc al ispăşirii/scaun de
har, ca să demonstreze înaintea universului întreg dreptatea acţiunii Sale cu păcatul, atât cu
privire la timpurile din trecut cât şi cu privire la lucrarea timpurilor viitoare.

Cine s-ar fi gândit că Dumnezeu va arăta dreptatea Lui în felul acesta? Când sângele lui Isus
a curs la cruce s-a împlinit contraimaginea capacului ispăşirii din cortul întâlnirii stropit cu
sânge. Răscumpărarea a fost făcută „în Hristos Isus” (Romani 3.24), şi cea mai mare
desfăşurare a dreptăţii dumnezeieşti, pe care o va vedea vreodată universul, a avut loc. În
curând dreptatea lui Dumnezeu se va arăta în judecată şi pierzare veşnică a păcătoşilor. Acea
oră solemnă gravă va fi atunci o prezentare semnificativă a dreptăţii dumnezeieşti şi totuşi nu
aşa de nepătruns şi minunat ca atunci în ceasul mult mai grav, când Dumnezeu a judecat şi L-
a lăsat pe propriul Lui Fiu să sufere în locul nostru.

Îndreptăţirea noastră este garantată prin însăşi caracterul lui Dumnezeu, cu care ea este în
concordanţă şi a cărei expresie este. Dacă Dumnezeu nu ar vrea să contrazică ceea ce este
El în Sine Însuşi, El nu poate face altceva decât să accepte lucrarea, să învieze pe Hristos
dintre morţi şi să ne îndreptăţească pe noi. Şi astfel dreptatea lui Dumnezeu devine parte a
îndreptăţirii noastre. „Astfel încât El să fie drept” poate avea numai înţelesul acesta, şi arată
că propriul Lui caracter, dreptatea Lui în ceea ce face în îndreptăţirea noastră, este inclus şi
oferă de asemenea baza pentru acţiunea Lui. Dreptatea Lui se arată acum chiar mai mult, prin
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aceea că după ce sângele lui Hristos a fost vărsat, îndreptăţeşte pe cel care crede, decât
dacă El l-ar condamna cândva pe cel care nu crede. Devine clar că dreptatea lui Dumnezeu
de fapt este nu numai parte a îndreptăţirii noastre, aşa cum s-a amintit mai înainte, ci este
sursa. Căci aplicarea eficacităţii sângelui lui Hristos la fiecare din noi este rezultatul faptului că
sângele a fost mai înainte acceptat potrivit dreptăţii lui Dumnezeu. Nu se spune că dreptatea
lui Dumnezeu ni se face cunoscut sau ne este socotită, ci ea este baza întregii acţiuni a lui
Dumnezeu în Evanghelie faţă de omul păcătos. O acţiune prin care El dă tot ce este necesar
pentru îndreptăţire şi prin care El apoi îndreptăţeşte pe păcătos. Această dreptate este
prezentată în chip minunat şi măreţ în moartea lui Hristos.

Argumentul că dreptatea lui Dumnezeu înseamnă dreptatea lui Hristos, deoarece Hristos este
Dumnezeu, nu are nici o valoare, până când nu se dovedeşte că Cuvântul lui Dumnezeu
foloseşte noţiunea şi în acest sens. Însă în acest scop nu se poate cita nici un singur pasaj. Şi
dacă ascultarea, pe care Hristos ca Om a dovedit-o faţă de lege, se vrea să fie numită
dreptate a lui Dumnezeu, deoarece Hristos este şi Dumnezeu, atunci în mod consecvent ar
trebui ascultarea să fie numită ascultarea lui Dumnezeu. Însă atunci devine clar că construcţia
este o construcţie falsă, fără să se ţină seama că Duhul Sfânt foloseşte aici noţiunea într-un
sens cu totul altul.

Romani 5.9

Romani 5.9: Deci cu atât mai mult, fiind îndreptăţiţi acum prin sângele Lui, vom fi
mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.

Acest loc din Scriptură nu lasă loc pentru nici o îndoială cu privire la cauza îndreptăţirii
noastre. Ea este prin sângele lui Hristos! Acest sânge are nu numai un caracter negativ sau
este capabil numai să ierte, acest sânge are efectul pozitiv şi întreaga valoare pentru ca
Dumnezeu să ne îndreptăţească. De asemenea nu este aşa, că sângele îndepărtează numai
o barieră din calea îndreptăţirii, şi aduce într-o oarecare stare de „nevinovăţie”. Căci atunci
versetul ar trebui să spună: deci cu atât mai mult, deoarece noi am fost făcuţi capabili prin
sângele său să devenim îndreptăţiţi. Însă Cuvântul este foarte clar, sângele vărsat al lui Isus,
care vorbeşte despre devotamentul vieţii Sale, are o valoare aşa de nespus de mare înaintea
lui Dumnezeu, că el a satisfăcut pe deplin dreptatea Sa, atunci când El ne îndreptăţeşte.

2 Corinteni 5.21

2 Corinteni 5.21: Pentru că, pe Cel care n-a cunoscut păcat, L-a făcut păcat pentru noi,
ca noi să devenim dreptate a lui Dumnezeu în El.

Aici gândul merge mai departe decât cel din Romani 3. Aici vedem nu numai dreptatea lui
Dumnezeu revelată faţă de noi, ci noi înşine suntem făcuţi dreptate a lui Dumnezeu.
Dumnezeu lucrează faţă de Hristos corespunzător cu ceea ce dreptatea caracterului Său a
găsit la cruce, unde păcatul a fost purtat prin Hristos. Expresia „pentru că, pe Cel care n-a
cunoscut păcat” arată că viaţa Lui sfântă a dovedit că El era capabil să fie jertfa potrivită, ca
să ia asupra Sa păcatul nostru, deoarece El nu l-a cunoscut. După aceea se spune: „…ca noi
să devenim dreptate a lui Dumnezeu în El.” El a fost făcut păcat, l-a purtat cu toate
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consecinţele şi a suferit moartea şi judecata. „Ca” sau „pentru ca” arată care este consecinţa
acestui fapt: dreptatea lui Dumnezeu se arată în aceea, că El L-a aşezat la dreapta Sa şi ne
dă şi nouă moral un loc înaintea Sa, şi anume, conform cu valoarea a ceea ce a fost făcut
pentru noi. Dacă toată pedeapsa pentru păcatul nostru a fost purtată deplin prin Acel sfânt,
atunci dreptatea lui Dumnezeu trebuie să răspundă în mod necesar în felul acesta, prin aceea
că El L-a luat din mormânt şi L-a aşezat pe El şi pe noi în El în afara domeniului de influenţă al
păcatului, pe care El l-a purtat.

Nu este nici cel mai mic motiv, aşa cum au făcut unii, să introducem aici ascultarea legalistă a
lui Hristos. Cuvântul „ca” leagă cele două fraze aşa de clar, că nu poate fi exprimat mai clar:
faptul că noi am devenit dreptate a lui Dumnezeu este urmarea directă a faptului că Cel fără
păcat a fost făcut la cruce păcat pentru noi.

Dar ce este de fapt dreptatea – înainte de toate, se referă ea la ceea ce am fost făcuţi noi?

Dreptatea, aşa cum ea ne este arătată în Cuvântul lui Dumnezeu – aplicată la creaturi
vinovate şi păcătoase -, nu este o revenire la starea de inocenţă, pe care o avea Adam în
Paradis înainte de căderea în păcat, care nu cunoştea răul. Ea nu este nici dreptatea lui
Hristos, care înconjurat de rău a revelat tot ceea ce Dumnezeu căuta la om, şi L-a glorificat în
ea, cu tot răul care I s-a pus în cale. Ci dreptatea pentru omul vinovat este măsura a ceea ce
corespunde sfinţeniei, dreptăţii şi maiestăţii caracterului lui Dumnezeu: prin aceea că aceasta
a fost dată prin Acela care singurul era în stare s-o facă, prin aceea că a făcut ispăşire şi a
purtat ceea ce necesita păcatul. Şi Hristos a făcut aceasta. De aceea este imposibil ca
Dumnezeu să poată face altceva, decât numai să îndreptăţească pe aceia, pentru care El a
făcut-o.

Romani 4.23-25

Romani 4.23-25: Şi nu s-a scris numai pentru el că i s-a socotit, ci şi pentru noi, cărora
ni se va socoti, cei care credem în Cel care L-a înviat dintre morţi pe Isus, Domnul
nostru, care a fost dat pentru greşelile noastre şi a fost înviat pentru îndreptăţirea
noastră.

Tot ce era în Dumnezeu împotriva păcatului a fost golit în paharul, pe care Isus l-a băut. Şi
acum nu mai există mânia, pe care El a purtat-o, şi păcatul, pe care El l-a ispăşit, nu mai
există. El a fost mistuit cu jertfa, aşa cum atunci jertfa pentru păcat era complet arsă. Noi eram
mai mult decât nesatisfăcători, eram vinovaţi. De aceea gândul, că noi am putea fi făcuţi
drepţi prin faptele drepte ale altuia, este nepotrivit. Da, ar însemna chiar că noi am fi
îndreptăţiţi înainte ca păcatul să fie înlăturat, pentru care era necesară moartea lui Hristos.
Deoarece noi am meritat pedeapsa, noi puteam fi îndreptăţiţi numai prin aceea că Locţiitorul a
purtat pedeapsa pentru noi. Însă aceasta nu însemna că nouă ne-a fost dată înapoi un fel de
„dreptate a nevinovăţiei”. Această „dreptate” s-a pierdut definitiv. Nu, dreptatea, pe care noi
am primit-o acum, constă în aceea, că noi am fost scoşi din starea de condamnare şi în
Hristos înviat am fost aduşi într-o poziţie, în care El Însuşi Se află pe baza a ceea ce El a
făcut. De aceea pasajul de mai sus din Scriptură leagă pe drept îndreptăţirea noastră direct
cu învierea. Deci ea nu este legată cu viaţa dreaptă a lui Hristos şi împlinirea Legii înainte de
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moartea Sa, ci cu răspunsul consecvent la ceea ce El a făcut în lucrarea prin care El a anulat
toate păcatele noastre înaintea feţei lui Dumnezeu. Acest răspuns al lui Dumnezeu consta în
aceea, că El L-a înviat pe Hristos. Aceasta este numit în Scriptură „îndreptăţirea vieţii”, căci
viaţa de înviere a lui Hristos devine astfel dovada îndreptăţirii noastre.

Păcatele noastre şi pedeapsa lor s-au sfârşit în moartea lui Hristos, şi îndreptăţirea noastră se
vede în poziţia nouă, pe care El a luat-o ca urmare a acestui fapt, şi din cauza acţiunilor lui
Dumnezeu faţă de El şi faţă de noi. Nu este aşa că învierea ar contribui la unele merite –
acestea se găsesc numai în moartea Sa. Însă ea are valoarea ei, prin aceea că ea ne dă
dovada clară cum Hristos Însuşi este liber, respectiv îndreptăţit cu privire la păcatele noastre
în prezenţa lui Dumnezeu. Învierea ca intervenţie a lui Dumnezeu în putere, ca să scoată pe
Salvatorul nostru din domeniul morţii şi judecăţii, în care El a mers din cauza păcatelor
noastre, are un rol deosebit în îndreptăţirea noastră, deoarece ea dovedeşte, că Dumnezeu
este cu adevărat pentru noi. Două acţiuni deosebit de mari a făcut Dumnezeu pentru noi, care
dau mărturie despre tot harul Său faţă de noi şi că mântuirea este în totalitate lucrarea Lui
proprie: El a dat pe Isus la moarte din cauza greşelilor noastre şi L-a înviat pentru
îndreptăţirea noastră. Însă aceste două acţiuni sunt tot ceea ce apostolul recunoaşte, atunci
când este vorba de credinţa care îndreptăţeşte.

Să exemplificăm aceasta printr-un exemplu. Să presupunem că un om ar fi condamnat la
închisoare pentru şase luni din cauza unei fărădelegi. Unuia îi este permis să preia pedeapsa
în locul acestuia. Când uşile închisorii se închid după locţiitor, vinovatul, care se află afară în
libertate, poate exclama despre prietenul lui: „El este în închisoare din cauza fărădelegii
mele”, însă mai mult nu poate merge. Ar fi prea devreme să adauge: „şi de aceea este
imposibil ca eu vreodată să văd interiorul acestei închisori, ca pedeapsă pentru ceea ce am
făcut.” Ce s-ar întâmpla, dacă bunul lui prieten îşi dă viaţa după două luni şi patru luni de
pedeapsă rămân neexecutate sau dacă el ar dezerta din închisoare? Autorităţile în mod
justificat vor prinde pe răufăcătorul iniţial şi vor cere ca el să stea în închisoare pentru restul
de timp. Ar fi cu totul altfel dacă după trecerea celor şase luni ar lua din închisoare pe
locţiitorul lui binevoitor. Atunci el ar avea dovada, că acum cu adevărat el ar fi un om liber.
Acum el ar putea spune: „Iată, tu ai fost eliberat din închisoare pentru îndreptăţirea mea!” El s-
a gândit drept: „Dacă el a îndeplinit pedeapsa şi a fost eliberat din închisoare şi este eliberat
de orice obligaţie, scutit deplin cu privire la contravenţia mea, atunci vina mea este anulată,
sunt liber, sunt despovărat!”

Romani 10.3-10

Romani 10.3-10: Pentru că, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să-şi
stabilească propria lor dreptate, nu s-au supus dreptăţii lui Dumnezeu. Pentru că Hristos
este sfârşit al legii, spre dreptate, pentru oricine crede. Pentru că Moise scrie despre
dreptatea care este din lege: „Omul care practică acestea va trăi prin ele“. Dar dreptatea
care este din credinţă vorbeşte astfel: „Nu spune în inima ta: „Cine se va sui în cer?“,
adică să-L coboare pe Hristos. Sau: „Cine va coborî în Adânc?“, adică să-L ridice pe
Hristos dintre morţi. Dar ce spune ea? „Cuvântul este aproape de tine, în gura ta şi în
inima ta“: acesta este cuvântul credinţei, pe care-l predicăm: că, dacă vei mărturisi cu
gura ta pe Isus ca Domn şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre morţi, vei
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fi mântuit. Deoarece cu inima se crede spre dreptate şi cu gura se mărturiseşte spre
mântuire.

Este foarte remarcabil, în ce mod credinţa care îndreptăţeşte este legată permanent cu
învierea. Ea constă în a crede în Acela care în baza rezultatului îndreptăţirii a înviat dintre
morţi pe Isus Domnul nostru. Aşa argumentează apostolul în Romani 10 referitor la dreptatea
care este din credinţă, şi la felul în care siguranţa acestui fapt este adus celui mântuit. Aici
apostolul pune faţă în faţă dreptatea din credinţă cu dreptatea din Lege. Această dreptate din
Lege, aşa cum spune el, este descrisă prin Moise cu fraza: „Fă aceasta şi vei trăi”. Dar când
scrie despre dreptatea din credinţă, el nu spune: „Hristos a împlinit în chip desăvârşit Legea
pentru voi”, ci el se referă la moartea şi învierea lui Hristos. Gândul că expresia „Hristos este
sfârşit al legii, spre dreptate, pentru oricine crede” ar însemna că El a împlinit Legea pentru
noi este exclus prin ceea ce urmează, şi anume, că dreptatea noastră stă pe o cu totul altă
bază.

Dar pentru ce este Hristos sfârşit al Legii? Pavel spune (observă motivarea prin „pentru că”),
trebuie să citim în cartea Deuteronomul. Moise a descris în Leviticul deja foarte simplu
dreptatea după Lege: mai întâi fă, şi apoi trăieşte. Dar în Deuteronomul 30 Moise descrie
situaţia care va lua naştere după ce Israel a eşuat complet sub Lege şi va ajunge sub
judecata divină. Legea a fost sfărâmată. Ce poate însemna pentru cineva un text ca cel din
Leviticul, dacă el stă pe grămada de dărâmături a falimentului lui spiritual? Însă Moise leagă
tocmai de aceasta, prin aceea că el arată o cale nouă, un alt viitor: cuvântul credinţei; exact
acelaşi cuvânt (spune Pavel la sfârşitul din Romani 10.8 „(10:8) Dar ce spune ea? „Cuvântul este
aproape de tine, în gura ta şi în inima ta“: acesta este cuvântul credinţei, pe care-l predicăm:“ ), pe care noi îl
predicăm acum. Dacă se stă pe fundamentul Legii, toate aceste trebuie mai întâi să aibă
loc. Trebuie să vezi cum pe scara labilă a eforturilor proprii ajungi la înălţimea cerului şi la
adâncimea adâncului. Însă acum nu mai este nevoie de aceasta! Nu mai este necesar să te
urci la cer, ca să cobori pe Hristos – deoarece El a coborât deja pe pământ. Nu mai este
necesar să cobori în adânc, ca să scoţi pe Hristos dintre morţi – deoarece El a înviat deja.
Toate „realităţile mântuirii” sunt acum înapoia noastră: nu noi am mers în moarte şi apoi în
cer, ci Domnul Isus a făcut aceasta pentru noi! Lucrarea mare a fost înfăptuită. Nu mai este
nimic de adăugat. Cuvântul este aproape. Hristos este în gura acelora care Îl mărturisesc ca
Domn, şi în inima tuturor care cred în El.

Evrei 11.4

Evrei 11.4: Prin credinţă, Abel I-a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain, prin
carte a primit mărturie că este drept, Dumnezeu mărturisind despre darurile lui; şi prin ea
vorbeşte el încă, deşi a murit.

Scriptura vorbeşte şi despre îndreptăţirea lui Abel – primul din rasa noastră căzută, despre
care citim că a fost îndreptăţit – după valoarea model a jertfei, pe care a adus-o. Credinţa lui s-
a arătat prin aceea că el a jertfit viaţa altuia în schimbul vieţii sale, despre care ştia că nu
poate avea trăinicie înaintea dreptăţii lui Dumnezeu. Aceasta era o jertfă dreaptă şi Dumnezeu
a acceptat-o în dreptate şi l-a îndreptăţit din pricina acestei jertfe.

Pagina 38 din 49 soundwords.de/ro/a11350.html

https://www.soundwords.de/ro/a11350.html


Dirk SchürmannValoarea morţii lui Hristos
Serie de articole

Galateni 2.21

Galateni 2.21: Nu resping harul lui Dumnezeu; pentru că, dacă dreptatea este prin lege,
atunci degeaba a murit Hristos.

Deci dacă noi am fost îndreptăţiţi de Dumnezeu Însuşi pe baza jertfei suplinitoare şi a valorii
sângelui lui Hristos, atunci nu mai avem nevoie de o îndreptăţire suplimentară: moartea şi
învierea lui Hristos au rezolvat deja totul corespunzător dreptăţii divine. Ce avem nevoie mai
mult? Dacă am mai avea nevoie de ascultarea vie a lui Hristos, ca să compensăm eşecul
nostru, atunci îndreptăţirea noastră ar fi nedesăvârşită. Scriptura nu permite gândul acesta
nici măcar pentru un moment.

Acesta pare să fie şi gândul din Galateni 2.21, unde apostolul spune: „dacă dreptatea este
prin lege, atunci degeaba a murit Hristos.” S-ar putea replica: da, aici vrea să se spună că noi
împlinim Legea. – Însă Cuvântul lui Dumnezeu este foarte exact. Şi Duhul Sfânt a ştiut ce
scrie. Dacă ar fi vrut să spună aceasta, atunci ar fi spus-o. Însă în primul rând El spune şi cu
acest verset din nou, că dreptatea este numai prin moartea lui Hristos, şi în al doilea rând
prima parte a versetului este aşa de generală, că ea se referă la orice dreptate din Lege – şi la
aceea pe care Hristos a arătat-o!

Două locuri care aparent aduc îndreptăţirea noastră în legătură
cu viaţa lui Hristos

2 Petru 1.1

2 Petru 1.1: Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei care au primit o
credinţă de acelaşi preţ, împreună cu noi, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului
nostru Isus Hristos: ….

Expresia „dreptatea lui Hristos” se întâlneşte în Scriptură numai o singură dată şi aceasta într-
un context deosebit de special în pasajul de mai sus. Însă dacă Duhul Sfânt ar fi vrut să
descrie aici dreptatea lui Hristos în viaţa Sa, atunci cu siguranţă ar fi formulat expresia în felul
următor: „prin dreptatea lui Isus Hristos, a Dumnezeului şi Mântuitorului nostru”. Însă felul în
care El foloseşte aici expresia, cu siguranţă devine mult mai clară legătura cu expresia
„dreptatea Domnului” din Vechiul Testament. Trebuie să ţinem seama că a doua epistolă a lui
Petru este adresată iudeilor, cărora le era cunoscută această expresie din Vechiul Testament.
Această epistolă le-a îndreptat mereu atenţia spre credincioşia lui Dumnezeu cu privire la
făgăduinţele Sale. Însă chiar dacă s-ar interpreta ca dreptate a lui Hristos, unde stă atunci
înainte o silabă care să arate că este vorba de dreptatea arătată prin ascultarea lui Hristos
faţă de Lege?

Romani 5.18,19

Romani 5.18,19: … deci, după cum printr-o singură greşeală a venit judecată către toţi
oamenii spre condamnare, tot astfel, printr-o singură dreptate împlinită, consecinţele au
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fost către toţi oamenii spre o îndreptăţire a vieţii. Pentru că, după cum prin neascultarea
unui singur om cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa prin ascultarea Unuia singur, cei
mulţi vor fi făcuţi drepţi.

Aceste versete au fost folosite să susţină teza că prin „ascultarea activă” a lui Hristos în viaţa
Sa în împlinirea Legii este lucrată dreptatea sau îndreptăţirea noastră. Însă aici nu se spune în
ce consta ascultarea lui Hristos. Cel puţin aici nu se spune nimic despre o ascultare în
legătură cu împlinirea Legii. Este deci lăsat în seama comentatorului, ce se înţelege aici cu
privire la ascultare. Această interpretare trebuie să îndeplinească două aspecte:

1. Ea trebuie să se încadreze în context şi
2. trebuie să fie în concordanţă cu alte locuri din Scriptură referitoare la această temă.

1. Cu privire la punctul (1): Romani 5.13 „(5:13) (deoarece, până la lege, era păcat în lume; dar păcatul
nu se socoteşte când nu este lege;“ şi 14 spune: „Deoarece, până la lege, era păcat în lume;
dar păcatul nu se socoteşte când nu este lege; dar moartea a domnit de la Adam până la
Moise, chiar peste cei care nu păcătuiseră după asemănarea încălcării lui Adam.”
Apostolul revine la rolului Legii abia în Romani 5.20 „(5:20) Dar legea a intervenit, ca să
prisosească greşeala; dar unde păcatul a prisosit, harul a prisosit şi mai mult,“. Este deci vorba de „toţi
oamenii” şi între cei mulţi explicit şi de aceia care au trăit în perioada dintre Adam şi
Moise şi prin aceasta, conform acestui pasaj, nu stăteau sub Lege. Este greu de înţeles
cum se vrea să se atribuie împlinirea Legii prin Hristos, ca să compenseze lipsa celor
„mulţi” în această împlinire, spre îndreptăţire, când o mare parte din aceşti mulţi
nicidecum nu stăteau sub Lege. Aceasta se poate ocoli numai prin aceea că se afirmă –
contrar acestui pasaj -, că şi aceia dintre Adam şi Moise stăteau sub Lege; în acest caz
aceasta este denumită „lege morală”. Însă aceasta nu are nimic a face cu o interpretare
sănătoasă a Scripturii. În afară de aceasta: când în versetul 20 se vorbeşte despre
însemnătatea introducerii Legii, este vorba de cu totul altceva decât că prin împlinire –
chiar şi prin Hristos – ar trebui să se obţină îndreptăţirea. Dimpotrivă: „Dar legea a
intervenit, ca să prisosească greşeala” (Romani 5.20).

2. Cu privire la punctul (2): Locurile, pe care le-am tratat cu privire la această temă, arată
că în cazul îndreptăţirii este vorba de sângele şi moartea lui Hristos şi nu de ascultarea
din viaţa Lui faţă de Lege. În pasajul actual este vorba de ascultarea lui Hristos în
comparaţie cu neascultarea lui Adam. Un loc paralel la aceasta găsim în Filipeni 2.5,6 „
(2:5) Pentru ca acest gând să fie în voi, care era şi în Hristos Isus: (2:6) care, fiind în chip de Dumnezeu, n-a
considerat de apucat să fie egal cu Dumnezeu,“. Şi aici este vorba exact despre această temă. Şi
noi găsim clar că ascultarea lui Hristos este privită de la început şi până la sfârşit ca un
întreg mare: „… luând chip de rob … făcându-Se ascultător până la moarte, şi chiar
moarte de cruce”, unde ascultarea Lui este probată în deplină măsură. Nu este o
despărţire în ascultarea Lui, şi dacă vrea să se diferenţieze, atunci este moartea Lui şi
nu viaţa Lui, cea care ocupă rolul în îndreptăţire, aşa cum arată locurile studiate anterior.

Încă un gând scurt în acest context referitor la expresia „îndreptăţirea vieţii”. În Romani 3
vedem înainte de toate îndreptăţirea legată cu sângele, în Romani 4 cu învierea, în Romani 5
se introduce un element nou: viaţa de înviere a lui Hristos se aplică la cel care crede. Aceasta
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pare să fie exprimat în expresia „îndreptăţirea vieţii”. Căci dacă Dumnezeu nu numai a înviat
pe Hristos dintre morţi, L-a îndreptăţit în tot ce El a luat asupra Lui, despre care această viaţă
de înviere este o mărturie, ci această viaţă ne este făcută cunoscut şi nouă, atunci aceasta
este o dovadă suplimentară pentru îndreptăţirea noastră. Ea are aceeaşi natură, sursă şi
legătură. Căci ea rezultă din moarte şi mormânt. Vine de la Dumnezeu, care este urzitorul şi
dătătorul ei, şi este savurată în legătură cu Hristos, Omul înviat, a cărui viaţă este. Din acest
motiv Ioan vorbeşte despre îndrăzneala în ziua judecăţii, căci „pentru că, aşa cum este El, aşa
suntem şi noi în lumea aceasta” (1 Ioan 4.17). Aceasta înseamnă că noi deja acum avem
aceeaşi dreptate şi aceeaşi viaţă ca Hristos, şi astfel noi suntem identificaţi cu El înaintea
ochilor lui Dumnezeu. Prin natura lor toţi oamenii stau în legătură cu Adam ca şi cap şi început
al generaţiei lor. Prin har şi prin moartea şi învierea lui Hristos, toţi credincioşii stau în legătură
vie cu El ca şi Cap şi început al acestei generaţii spirituale, căreia ei îi aparţin acum. Ei sunt,
dacă se poate spune aşa, altoiţi în Hristos şi sunt părtaşi ai vieţii şi naturii Lui. Şi „în viaţa lui
Hristos” ei sunt eliberaţi pe bază juridică de toate urmările care erau odinioară asupra lor „în
viaţa lui Adam”. Aceasta este o realitate minunată, pe care deseori o trecem cu vederea.
Îndreptăţirea, aşa cum ea ne este prezentată în epistola către Romani, înseamnă deci nu
numai achitare deplină de toată vina şi de condamnarea, care sunt legate cu natura adamică
decăzută, ci prin lucrarea lui Dumnezeu noi stăm în Hristos şi ca înviaţi dintre morţi. Preamărit
să fie Dumnezeu pentru o astfel de eliberare!

Ouweneel: Dreptatea lui Hristos

Capitolul acesta este un citat din W. J. Ouweneel din caietul Rechtfertigung (caietul 6 din seria
„Was lehrt die Bibel?) din anul 1978.

Întrebarea centrală, despre care este vorba, este: Ce are Legea a face cu dreptatea lui
Dumnezeu, care ne este socotită nouă? Citim în Romani 2.13: „Cei care împlinesc legea vor fi
îndreptăţiţi” – în sine un principiu deplin corect, în care însă este o problemă mare: nu există
nici un „împlinitor al legii”! Nu este nimeni, care să facă binele, nici măcar unul singur
(Romani 3.10-12 „(3:10) după cum este scris: „Nu este nici unul drept, nici unul măcar; (3:11) nu este nici unul care
înţelege, nu este nici unul care-L caută pe Dumnezeu. (3:12) Toţi s-au abătut, au ajuns toţi împreună nefolositori; nu
este nici unul care practică bunătatea, nu este nici unul măcar;“). „De aceea, din faptele legii, nici o făptură
nu va fi îndreptăţită înaintea Lui” (Romani 3.20). „… dar, ştiind că omul nu este îndreptăţit din
faptele legii, ci prin credinţa în Hristos” (Galateni 2.6). Dacă un om este îndreptăţit pe baza
„faptelor legii”, aceasta înseamnă că Dumnezeu declară drept pe omul acesta pe baza
etaloanelor unei anumite legi, şi anume pentru că el a împlinit în chip desăvârşit faptele
acestei legi. Însă unul din adevărurile mari, pe care Reforma le-a readus la lumină prin harul
lui Dumnezeu, este tocmai acela, că omul de la natură este un păcătos de neîmbunătăţit, care
nu poate împlini nicio faptă a Legii şi de aceea este total dependent de îndurarea lui
Dumnezeu, spre care el îşi îndreaptă încrederea credinţei lui, aşa că Dumnezeu îl declară
drept nu pe baza faptelor Legii, ci pe baza credinţei.

Dar care este baza acestei îndreptăţiri? În privinţa aceasta atât Luther cât şi Calvin răspund:
eu am nevoie de o dreptate, care corespunde deplin cerinţelor lui Dumnezeu; deci aceasta
este dreptatea lui Dumnezeu, şi anume dreptatea care este valabilă juridic înaintea lui
Dumnezeu; o astfel de dreptate (singura, pe baza căreia eu pot exista înaintea lui Dumnezeu)
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este dreptatea lui Hristos, căci El a împlinit pe deplin dreptatea Legii pentru mine; eu am
nevoie nu numai de iertarea încălcărilor de Lege ale mele, eu am nevoie de o ascultare
desăvârşită (şi anume, faţă de Legea lui Dumnezeu); eu nu am aceasta, însă îmi este socotită
ascultarea activă a lui Hristos; aceasta este îndreptăţirea mea.

Dacă oameni ai lui Dumnezeu mari cum este Luther şi Calvin au exprimat aceasta, şi chiar în
legătură cu o temă care mai mult decât toate celelalte este specifică Reformei, şi anume
îndreptăţirea prin credinţă, atunci se ezită să spui ceva împotrivă. Şi cu toate acestea chiar şi
cel mai simplu credincios se poate întreba pe drept: Unde citesc eu în Scriptură că mie îmi
este socotită împlinirea Legii de către Hristos? Unde citesc, că Dumnezeu îmi dăruie
dreptatea Sa? Unde citesc eu despre dreptatea lui Hristos? (în afară de 2 Petru 1.1 „(1:1) Simon
Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei care au primit o credinţă de acelaşi preţ, împreună cu noi, prin
dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos:“ într-un cu totul alt context.) Desigur aceste
întrebări nu sunt combateri; însă totdeauna trebuie să ne dea de gândit când anumite expresii,
care nicidecum nu se întâlnesc în Scriptură (şi, aşa cum cred, sunt străine duhului Scripturii),
joacă un rol important într-o anumită teologie.

Este într-adevăr aşa, că Pavel spune: „Hristos Isus, care a devenit pentru noi … dreptate” (1
Corinteni 1.30), căci dreptatea, pe care noi o posedăm, se bazează pe ceea ce este El şi ce
face El pentru noi. Şi realmente este aşa, că Pavel spune: „tot aşa prin ascultarea Unuia
singur, cei mulţi vor fi făcuţi drepţi” (Romani 5.19). Însă constă această ascultare în împlinirea
Legii de către El? Este o ascultare legalistă? Care „dreptate a legii” cerea ca El să trebuiască
să-Şi dea viaţa pentru păcătoşi şi ca El să poarte pentru ei blestemul Legii? Nu a învăţat El
ascultarea în ceea ce a suferit (Evrei 5.8 „(5:8) deşi era Fiu, a învăţat ascultarea din cele ce a suferit;“)? El
a fost ascultător până în moarte, da, până în moarte pe cruce (Filipeni 2.8 „(2:8) Şi, la înfăţişare fiind
găsit ca un om, S-a smerit pe Sine, făcându-Se ascultător până la moarte, şi chiar moarte de cruce.“)! Ce context
este între această ascultare şi Lege? A lăsat Legea pe un om drept să sufere? Însă această
suferinţă, acest sânge vărsat, dăruirea Lui până în moarte era baza îndreptăţirii mele. Ce are
Legea a face cu aceasta? Legea a fost dată „primului om” (1 Corinteni 15.45) şi era
corespunzătoare lui, păcătosului, însă ascultarea lui Hristos corespundea celor mai adânci
gânduri ale lui Dumnezeu şi era spre glorificarea lui Dumnezeu.

S-ar putea spune: Hristos a împlinit poruncile Legii cu consecinţele depline, da, până în
moartea pe cruce? Ascultarea lui Hristos (Romani 5.19 „(5:19) Pentru că, după cum prin neascultarea
unui singur om cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa şi prin ascultarea Unuia singur, cei mulţi vor fi făcuţi drepţi.“)
este pusă tocmai faţă în faţă cu Legea şi este în opoziţie cu ea (Romani 5.20 „(5:20) Dar legea a
intervenit, ca să prisosească greşeala; dar unde păcatul a prisosit, harul a prisosit şi mai mult,“). Această Legea
a fost adăugată ca să pună mai mult în lumină starea primului Adam şi a neamului lui, şi
aceasta numai în Israel („… ca să prisosească greşeala [încălcarea]”); însă întreaga expunere
de idei din acest capitol, este că dreptatea este nu numai pentru aceia care sunt sub Lege, ci
şi pentru aceia „care nu au păcătuit după asemănarea încălcării lui Adam” (Romani 5.14).
Dreptatea este propovăduită pretutindeni, unde „păcatul a prisosit” (nu: „unde încălcarea a
prisosit”; Romani 5.20 „(5:20) Dar legea a intervenit, ca să prisosească greşeala; dar unde păcatul a prisosit,
harul a prisosit şi mai mult,“). Toată intenţia apostolului constă în a lăsa la o parte întreg sistemul
Legii (sau al unei anumite legi). Desigur, primul Adam „a încălcat” şi „Legea” (vezi Romani
5.14 „(5:14) dar moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei care nu păcătuiseră după asemănarea
încălcării lui Adam, care este o imagine a Celui care avea să vină.“ ), însă această „Lege” nu era de felul:
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„Fă aşa şi vei trăi” (adică, dobândeşte viaţa ca unul care este mort), ci: „Fă aşa, căci altfel vei
muri” (ca unul care trăieşte). Adam nu a trebuit să asculte, pentru ca într-o stare de moarte să
dobândească viaţa, ci el a trebuit să asculte, ca să păstreze viaţa, pe care o avea deja şi pe
care el ar pierde-o prin neascultare.

Deci, este dreptatea noastră o dreptate a Legii (şi anume dreptatea, pe care Hristos a
dobândit-o pentru mine prin împlinirea Legii în chip desăvârşit de către El)? Pavel dă
răspunsul: „Pentru că Moise scrie despre dreptatea care este din lege : ‚Omul care practică
acestea va trăi prin ele.’ Dar dreptatea care este din credinţă vorbeşte astfel: … ‚Cuvântul este
aproape de tine, în gura ta şi în inima ta’” (Romani 10.5-8). Aici sunt puse faţă în faţă cele
două dreptăţi şi se exclud complet reciproc. Aici nu este vorba despre cine împlineşte
dreptatea Legii (păcătosul însuşi sau Hristos pentru el), ci este vorba că dreptatea, care este
din credinţă, nu este „dintr-o lege”, în orice sens au fi şi din orice lege ar veni! Aşa spune
Pavel şi în Romani 3.21: „Dar acum, fără lege [chórisnomu, ‚în afara (oricărui) principiu al unei
legi’], s-a arătat o dreptate a lui Dumnezeu, mărturisită de lege şi de profeţi.” Legea
mărturiseşte despre dreptatea lui Dumnezeu, însă nu este baza sau etalonul dreptăţii.

Vrem să medităm consecvent la aceasta. Dacă dreptatea, pe care eu am primit-o, este o
dreptate din Lege (şi anume „dreptatea activă a lui Hristos”, adică împlinirea desăvârşită a
Legii de către El), atunci trebuie să ne gândim bine, că:

această dreptate este încă o dreptate omenească, care nu are nimic a face cu dreptatea
lui Dumnezeu (şi anume dreptatea Sa proprie şi acţionarea Sa în dreptate) [Remarc aici
că învăţătura lui Calvin este greşită deja în primele ei principii, prin afirmaţia lui că
dreptatea lui Dumnezeu este o dreptate în om, care este valabilă înaintea Lui, sau pe
care El a dăruit-o omului. De ce aceasta nu este valabil pentru sfinţenia lui Dumnezeu?
Este aceasta o sfinţenie (în om), care este valabilă înaintea lui Dumnezeu, sau este
însuşirea proprie a lui Dumnezeu, că El este sfânt? Este îndurarea lui Dumnezeu
însuşirea omului de a fi îndurător, care are valoare înaintea lui Dumnezeu, sau este
însuşirea proprie a lui Dumnezeu, că El este îndurător? Şi de ce este altfel cu dreptatea
lui Dumnezeu? Expresia arată însuşirea proprie a lui Dumnezeu, că El este drept; orice
deviere de la acest adevăr simplu conduce la rătăcire.];

această dreptate este o dreptate din Lege, şi nu o dreptate din Dumnezeu (Filipeni 3.9
„(3:9) şi să fiu găsit în El nu având ca dreptate a mea pe cea din lege, ci pe aceea care este prin credinţa în

Hristos, dreptatea de la Dumnezeu, prin credinţă,“);

această dreptate trece pe lângă caracterul spiritual al Legii (care conţine nu numai ce eu
trebuie să fac, ci şi ce eu trebuie să fiu);

această dreptate constă exclusiv din ceea ce eu ar fi trebuit să fac („fă aceasta, şi vei
trăi”) şi nimic mai mult ; o dreptate din Lege nu-mi dă nici un drept la o legătură cu
Hristos înviat (Romani 6.7,8 „(6:7) Pentru că cine a murit a fost îndreptăţit faţă de păcat. (6:8) Acum, dacă
am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El,“ ), la gloria lui Dumnezeu
(Romani 3.23,24; 5.1,2 „(3:23) pentru că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu, (3:24) fiind
îndreptăţiţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus,“ „(5:1) Deci, fiind îndreptăţiţi
din credinţă, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, (5:2) prin care am şi avut intrare, prin
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credinţă, în acest har în care stăm şi ne lăudăm în speranţa gloriei lui Dumnezeu.“ ) şi la viaţa veşnică
(Romani 5.21 „(5:21) pentru ca, după cum păcatul a domnit în moarte, tot aşa şi harul să domnească prin
dreptate spre viaţă eternă, prin Isus Hristos, Domnul nostru.“ ), la fel cum Adam în starea lui de
nevinovăţie nu avea un drept la aceste lucruri.

În toate este vorba că mai întâi noi trebuie să înţelegem ce loc avea Legea în planurile lui
Dumnezeu. Dumnezeu a pus pe om la probă mai întâi fără Lege (de la Adam şi până la
Moise), şi omul s-a dovedit păcătos. După aceea Dumnezeu a încercat pe om sub Lege
(Israel începând de la Sinai), şi omul a devenit călcător de Lege. Omul nu avea nici o dreptate,
nici fără Lege şi nici sub Lege. Şi iată, după aceea Dumnezeu revelează dreptateaSa în afara
oricărei Legi. Şi ce cuprindea aceasta? Că Hristos a dobândit pentru mine nu o dreptate
omenească, legalistă, ci că Dumnezeu a condamnat în El omul meu vechi în totalitatea lui şi a
aşezat în mine omul nou în dreptatea Sa proprie (compară cu 2 Corinteni 5.21 „(5:21) Pe Cel care n-
a cunoscut păcat, L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptate a lui Dumnezeu în El.“): în Hristos, Omul
ceresc, care acum este dreptatea mea (1 Corinteni 1.30 „(1:30) Iar din El, voi sunteţi în Hristos Isus, care
a fost făcut pentru noi înţelepciune de la Dumnezeu şi dreptate şi sfinţenie şi răscumpărare,“). Omului vechi nu i
se acordă o dreptate, pe care el nu putea s-o realizeze – aceasta ar fi fost indirect o
îmbunătăţire a omului vechi -, ci Dumnezeu a terminat definitiv cu omul vechi ca atare şi l-a
înlocuit pe acesta cu un om nou, care nu are nimic a face cu Legea (indiferent dacă el era
iudeu sau grec), ci numai cu dreptatea proprie a lui Dumnezeu. El este în Hristos şi din
Hristos, şi ca atare el nu mai este pentru Lege: „Astfel că şi voi, fraţii mei, aţi fost făcuţi morţi
faţă de lege, prin trupul lui Hristos, ca să fiţi ai Altuia, care a fost înviat dintre morţi, ca să
aducem rod lui Dumnezeu.” (Romani 7.4).

Consecinţele învăţăturii despre dreptatea din Lege a lui Hristos sunt mult mai grave pentru
noi, decât cred mulţi. Este aici un om, un păcătos, care trăieşte în carne; ceea ce el are nevoie
(aşa se învaţă), este o dreptate care corespunde Legii; deci, un altul (Hristos) a împlinit Legea
şi astfel a dobândit o dreptate care este din Lege, care îi este socotită acestui om, care este în
carne; el este îndreptăţit prin aceea că altcineva face ceea ce el însuşi ar fi trebuit să facă ca
şi copil al lui Adam, care trăieşte în lumea aceasta şi este supus Legii – şi apoi Hristos moare
pentru acest om îndreptăţit!? Ce loc şi ce sens are moartea Lui aici? De ce să fie ispăşite
păcatele, dacă ele au fost înlăturate prin împlinirea Legii de către Hristos? De ce să mori
pentru cineva care este deja desăvârşit îndreptăţit? Sau este sângele lui Hristos care
anulează păcatele acestui om? Însă atunci nu poate fi vorba de a face bun „tot ce în faptele
noastre este nedesăvârşit” (aşa cum am citat mai înainte pe Calvin). Aceasta este o formulare
fatală, care subapreciază starea gravă a primului Adam. Nu este vorba de nedesăvârşiri în
faptele primului om – Dumnezeu vede răul în el şi nimic altceva; de aceea a murit Hristos.

Ce este deci dreptatea mea? A îmbunătăţit Dumnezeu omul vechi, prin aceea că i-a socotit
această dreptate a lui Hristos (şi anume împlinirea Legii, în care omul vechi a ratat), sau
Dumnezeu a condamnat definitiv pe omul vechi, l-a adus în moartea lui Hristos şi în locul lui a
pus un om nou, care trăieşte în Hristos înaintea lui Dumnezeu? A îndreptat Dumnezeu (printr-
o serie de fapte ale lui Hristos) greşelile mele în carne, sau Dumnezeu a sfârşit-o definitiv cu
omul vechi? A îndreptăţit Dumnezeu pe omul vechi, prin aceea că i-a anulat nedesăvârşirile,
sau Dumnezeu l-a adus în moarte pe omul vechi? Omul nou nu are lipsuri, care trebuie
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îndreptate, căci Hristos este viaţa lui. Ori există o îndreptare a greşelilor omului vechi (însă
atunci nu este un om nou), ori eu sunt un om nou în Hristos; însă atunci nu mai sunt greşeli
care trebuie îndreptate, căci Hristos este pentru mine dreptate a mea înaintea lui Dumnezeu.
Când greşesc (căci carnea este încă în mine), Isus Hristos, Cel drept, este Apărătorul meu (1
Ioan 2.1 „(2:1) Copilaşii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi; şi, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un
Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel drept;“ ). Dumnezeu mă poate disciplina, dacă este necesar (căci
carnea este încă în mine) – însă eu nu mai sunt în carne. Când este vorba de dreptate şi de
Judecător (nu de umblarea mea practică în credinţă), este valabil Numeri 23.21: „El nu vede
nici o nelegiuire în Iacov, nu vede nici o răutate în Israel. Domnul Dumnezeul lui este cu el şi
un cântec de triumf împărătesc este în mijlocul lui.”

Desigur nu este aşa, că viaţa lui Hristos nu are nimic a face cu dreptatea mea. Este deosebit
de important că tocmai El, „care nu a cunoscut păcat”, era Cel care a fost făcut păcat pentru
noi, pentru ca noi să devenim dreptate a lui Dumnezeu în El (2 Corinteni 5.21 „(5:21) Pe Cel care n-
a cunoscut păcat, L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptate a lui Dumnezeu în El.“). Miresmei jertfei
Sale de ardere desăvârşite de pe cruce îi aparţinea de nedespărţit mireasma jertfei de
mâncare desăvârşită a vieţii Sale. El a lăsat să se vadă înaintea lui Dumnezeu ce este un om
desăvârşit, şi faţă de oameni a lăsat să se vadă cine este Dumnezeu – însă în această privinţă
nu putea fi nici o legătură cu omul (Ioan 12.24,32 „(12:24) Adevărat, adevărat vă spun: dacă grăuntele de
grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur; dar, dacă moare, aduce mult rod.“ „(12:32) Şi Eu, când voi fi înălţat de
pe pământ, îi voi atrage pe toţi la Mine“.“ ). Dacă bobul de grâu nu cade în pământ şi nu moare,
rămâne singur – dacă ar fi fost altfel, de ce a trebuit să moară? Dacă împlinirea Legii de către
Hristos îmi este socotită mie, de ce atunci El a trebuit să mai poarte păcatele mele? El a
înfăptuit pentru mine tocmai ceea ce eu am ratat! Eşecul meu ar fi atunci reparat prin ceea ce
El a făcut pentru mine!

Da, dar … nu ar fi fost ispăşit! „Pentru că, dacă dreptatea este prin lege, atunci degeaba a
murit Hristos” (Galateni 2.21). Dar dacă Hristos a împlinit Legea pentru mine, atunci dreptatea
este prin Lege şi Hristos a murit degeaba!! Însă Dumnezeu fie preamărit! Omul în primul
Adam (ca atare) nu este nicidecum îndreptăţit, ci omul în ultimul Adam este îndreptăţit! Şi eu
sunt în ultimul Adam şi deci liber de Lege (Romani 6.14; 7.4,6; 10.4 „(6:14) Pentru că păcatul nu va
avea stăpânire asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub lege, ci sub har.“ „(7:4) Astfel că şi voi, fraţii mei, aţi fost făcuţi
morţi faţă de lege, prin trupul lui Hristos, ca să fiţi ai Altuia, care a fost înviat dintre morţi, ca să aducem rod lui
Dumnezeu.“ „(7:6) dar acum am fost dezlegaţi de lege, fiind morţi faţă de ceea ce ne ţinea, ca să slujim în înnoirea
duhului, şi nu în învechirea literei.“ „(10:4) Pentru că Hristos este sfârşit al legii, spre dreptate, pentru oricine crede.“ ;
Galateni 2.19), deci nu am nevoie de nimeni care să împlinească Legea pentru mine. Legea
dobândeşte în principiu o dreptate omenească pentru primul Adam (Romani 2.13 „(2:13) şi toţi câţi
au păcătuit sub lege vor fi judecaţi prin lege (pentru că nu cei care aud legea sunt drepţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei
care împlinesc legea vor fi îndreptăţiţi.“), însă aceasta nu mai are nici o însemnătate pentru mine, căci
eu sunt în ultimul Adam; şi ceea ce eu am acum este dreptatea lui Dumnezeu în ultimul Adam.
Legea nu-mi aduce retroactiv în Hristos o dreptate a Legii, ci face invers. Ea dovedeşte totala
lipsă de speranţă a primului Adam. Legea putea face numai un lucru: să mă omoare; însă
această moarte am suferit-o în Hristos, şi acum eu sunt în El, ultimul Adam. Legea este
dreaptă, însă nu îndreptăţeşte şi nu este pentru cei drepţi, ci pentru cei nedrepţi (1 Timotei
1.8-10 „(1:8) Ştim dar că legea este bună, dacă se foloseşte cineva de ea potrivit legii, (1:9) ştiind aceasta, că legea
nu este dată pentru cel drept, ci pentru cei nelegiuiţi şi nesupuşi, pentru neevlavioşi şi păcătoşi, pentru cei fără
sfinţenie şi lumeşti, pentru ucigaşi de tată şi ucigaşi de mamă, pentru criminali, (1:10) pentru curvari, pentru
homosexuali, pentru răpitori de oameni, pentru mincinoşi, pentru cei care jură strâmb şi dacă este orice altceva
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împotriva învăţăturii sănătoase,“); Hristos a fost născut sub Lege (Galateni 4.4), ca să elibereze pe
cei care erau sub Lege, nu prin aceea că El a împlinit Legea pentru ei (cu toate că aceasta L-
a îndreptăţit să înfăptuiască lucrarea de răscumpărare), ci prin aceea că El a devenit blestem
pentru ei şi i-a eliberat de sub blestemul Legii (Galateni 3.13)!

Moartea lui Hristos decide totul – însă această moarte nu are nimic a face cu Legea, căci
Legea nu cere moartea unui drept. În Romani 5, unde primul Adam şi ultimul Adam sunt puşi
faţă în faţă, este vorba tocmai despre această moarte a lui Hristos şi nu despre Lege (aşa
cum am văzut în Romani 5.13,14,20 „(5:13) (deoarece, până la lege, era păcat în lume; dar păcatul nu se
socoteşte când nu este lege; (5:14) dar moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei care nu
păcătuiseră după asemănarea încălcării lui Adam, care este o imagine a Celui care avea să vină.“ „(5:20) Dar legea a
intervenit, ca să prisosească greşeala; dar unde păcatul a prisosit, harul a prisosit şi mai mult,“). Aceşti doi capi
de familii sunt puşi acolo faţă în faţă, nu ca să îmbunătăţească pe primul prin al doilea, ci ca
prin moarte să înlocuiască pe primul prin al doilea. O dreptate prin Lege este: să
îmbunătăţeşti ceva la primul Adam. Însă ascultarea lui Hristos este exact opusul Legii
(Romani 5.19,20 „(5:19) Pentru că, după cum prin neascultarea unui singur om cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot
aşa şi prin ascultarea Unuia singur, cei mulţi vor fi făcuţi drepţi. (5:20) Dar legea a intervenit, ca să prisosească
greşeala; dar unde păcatul a prisosit, harul a prisosit şi mai mult,“). Repet: în toate este vorba că noi trebuie
să vedem locul corect al Legii. Legea nu este expresia completă a gândurilor lui Dumnezeu –
numai Hristos este aceasta. Legea este expresia completă a ceea ce o creatură trebuie să fie
înaintea lui Dumnezeu, însă aceasta este cu totul altceva. Întregul ei caracter arată clar că
Dumnezeu a prevăzut-o pentru cei nedrepţi, căci aceasta se vede din repetatul: „Să nu …”.Şi
chiar acolo unde Legea este pozitivă: „Voi trebuie să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru”, ea
nu este expresia inimii lui Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu nu cere dragoste, ci doreşte
dragostea care este dată de bună voie şi din natură, aşa cum Hristos I-a dăruit-o; ce
degradare ar fi dacă noi am privi dragostea pe care Hristos ca Om a dovedit-o lui Dumnezeu,
numai ca împlinire a cerinţelor Legii!

Şi la fel este şi pentru aceia, care acum sunt în Hristos. „Fiţi deci imitatori ai lui Dumnezeu, ca
nişte copii preaiubiţi, şi umblaţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit …” (Efeseni 5.1,2) –
ce are aceasta a face cu împlinirea Legii? Să iubesc pe altul aşa cum Hristos m-a iubit pe
mine, ce are aceasta a face cu faptul că eu iubesc pe altul aşa cum mă iubesc pe mine? „Prin
aceasta am cunoscut dragostea, pentru că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi suntem datori să
ne dăm viaţa pentru fraţi” (1 Ioan 3.16) – cere Legea aceasta de la mine? Nu este aceasta
valabil pentru aceia pentru care Hristos a devenit regula lor de viaţă? (compară cu Galateni
6.15,16; Coloseni 3.12-15 „(3:12) Îmbrăcaţi-vă deci, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, cu o inimă
plină de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândeţe, îndelungă-răbdare, (3:13) îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând unii
altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum şi Hristos v-a iertat, aşa şi voi; (3:14) iar peste toate
acestea, îmbrăcaţi dragostea, care este legătura desăvârşirii. (3:15) Şi pacea lui Hristos, la care aţi şi fost chemaţi într-
un singur trup, să stăpânească în inimile voastre şi fiţi mulţumitori.“ ). Desigur, eu mă bucur de Legea lui
Dumnezeu, şi dacă iubesc, înfăptuiesc „en passant” (în treacăt) Legea lui Dumnezeu (Romani
13.8 „(13:8) Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii; pentru că, cine iubeşte pe altul a împlinit
legea.“; Galateni 5.14; Iacov 2.8 „(2:8) Dacă, în adevăr, împliniţi legea împărătească, potrivit Scripturii, „Iubeşte
pe aproapele tău ca pe tine însuţi!“, bine faceţi.“), dar din cauza aceasta Legea nu este regula mea de
viaţă; aceasta este numai pentru aceia care sunt sub întâiul Adam, şi formal numai pentru o
parte din ei (şi anume Israel). Regula mea de viaţă este una mult mai înaltă: „Pentru că eu,
prin lege, am murit faţă de lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit cu Hristos şi
nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” (Galateni 2.19,20).
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Anulez eu prin aceasta Legea? „Nicidecum”, spune Pavel, „ci noi confirmăm legea” (Romani
3.31). Pavel însuşi pune această întrebare, pentru că ar putea veni contraargumentul: dacă
deci îndreptăţirea nicidecum nu are a face cu Legea şi are loc exclusiv pe baza credinţei, nu
este atunci Legea făcută fără putere (fără efect, fără rezultat)? Nu, ci dimpotrivă, răspunde
Pavel, căci numai aşa se acordă Legii dreptul deplin. Tocmai când se afirmă că dreptatea
noastră este o dreptate din Lege şi că sufletul îndreptăţit trebuie după aceea să împlinească
Legea (din recunoştinţă sau din oricare alt motiv), tocmai atunci Legea nu este luată serios în
seamă. Căci Legea condamnă pe omul în carne aşa de deplin, că singura ieşire pentru om
este moartea şi înlocuirea omului vechi prin omul nou. Cine crede că prin împlinirea Legii de
către Hristos suplimentar ar putea anula greşelile omului vechi, acela nu ia în serios blestemul
Legii, pe care ea îl aduce asupra omului vechi. Un astfel de om face Legea fără putere şi fără
efect! Şi cine crede că el ca credincios creştin se poate pune sub Lege, fără să cadă sub
blestemul ei, dacă o încalcă, face de asemenea Legea fără putere. Un astfel de om de
asemenea nu ia în serios blestemul Legii.

Însă Scriptura spune: „Pentru că toţi [credincioşi sau necredincioşi] cei care sunt din faptele
legii [oricare ar fi din principiile Legii] sunt sub blestem” (Galateni 3.10). Nu: toţi care au
încălcat Legea, ci: toţi care stau pe acest fundament; ei sunt sub blestem. Tocmai acela care
recunoaşte că fiecare care stă pe principiul Legii în mod necesar este condamnat prin Lege, şi
că tocmai acela care din cauza aceasta are nevoie de dreptatea lui Dumnezeu, care nu are
nimic a face cu Legea (Romani 3.21 „(3:21) Dar acum, fără lege, s-a arătat o dreptate a lui Dumnezeu,
mărturisită de lege şi de profeţi;“); tocmai acela care recunoaşte că după etaloanele Legii nu este
nici o speranţă pentru primul Adam (nici prin împlinirea Legii de către un altul), ci că este
speranţă numai pentru aceia care sunt prin credinţa în ultimul Adam, tocmai acela „confirmă
Legea”: el acordă drept deplin Legii. Nu este aşa, că eu sunt îndreptăţit pe baza Legii, în timp
ce este un altul, care a împlinit Legea pentru mine, ci nicidecum nu am parte de îndreptăţire
pe baza Legii (Galateni 3.10,11). Dacă totuşi dreptatea ar fi prin Lege (fie prin faptele mele,
sau ale lui Hristos), atunci moartea lui Hristos ar fi fost degeaba (Galateni 2.21). Însă acum
Hristos a murit, şi de asemenea şi eu am murit faţă de Lege (Romani 7.4,6 „(7:4) Astfel că şi voi,
fraţii mei, aţi fost făcuţi morţi faţă de lege, prin trupul lui Hristos, ca să fiţi ai Altuia, care a fost înviat dintre morţi, ca să
aducem rod lui Dumnezeu.“ „(7:6) dar acum am fost dezlegaţi de lege, fiind morţi faţă de ceea ce ne ţinea, ca să slujim
în înnoirea duhului, şi nu în învechirea literei.“; Galateni 2.19), însă unit cu un Domn înviat. Ca păgân eu
niciodată nu am fost formal sub Lege, şi în orice caz acum eu nu sunt sub Lege, ci sub har
(Romani 6.14 „(6:14) Pentru că păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub lege, ci sub
har.“). De ce să fie împlinită Legea pentru mine de către altul, şi de ce să am nevoie de o
dreptate care să fie bazată pe faptele Legii?

Primul punct în această învăţătură este acela, că în cele din urmă este atinsă gloria Persoanei
lui Hristos Însuşi, atât în ceea ce priveşte viaţa Sa, cât şi moartea Sa. În primul rând această
învăţătură lezează necesitatea şi a-tot-suficienţa morţii ispăşitoare a lui Hristos prin teza
împlinirii Legii din partea Lui ca Locţiitor şi prin aceasta ea lasă loc pentru o îmbunătăţire a
omului vechi, aşa cum am arătat. Însă ea lezează şi însemnătatea vieţii Lui pe pământ pentru
Dumnezeu. Este într-adevăr aşa, că dreptatea, pe care eu va trebui s-o posed cândva
înaintea scaunului de judecată, nu este altceva decât o dreptate a Legii, şi anume dreptatea
activă (împlinirea Legii) a lui Hristos? Nu este mai mult buna mea plăcere înaintea lui
Dumnezeu? Dacă am fost făcut plăcut în Preaiubitul (Efeseni 1.6 „(1:6) spre lauda gloriei harului Său,
în care ne-a făcut plăcuţi în Cel Preaiubit;“), este Preaiubitul atunci în privinţa aceasta numai un Om,
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care a împlinit în chip desăvârşit Legea lui Dumnezeu? Sau acest Preaiubit este Fiul, care a
glorificat desăvârşit pe Tatăl pe pământ şi a făcut lucrarea, pe care Acesta I-a dat-o s-o facă
(Ioan 17.4 „(17:4) Eu Te-am glorificat pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac;“ )? – Sau se
vrea să se afirme, că aceasta era exclusiv împlinirea Legii de pe Sinai? Un Fiu, care a venit pe
pământ, ca să împlinească poruncile Tatălui şi să rămână în dragostea Lui (Ioan 15.10 „(15:10)

Dacă ţineţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, aşa cum Eu am ţinut poruncile Tatălui Meu şi rămân în
dragostea Lui.“) – a împlinit Acesta numai Legea lui Moise? Şi porunca Tatălui, ca El să-Şi dea
viaţa, ca iarăşi s-o ia înapoi (Ioan 10.17,18 „(10:17) Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, pentru că Eu Îmi dau
viaţa, ca din nou să o iau. (10:18) Nimeni nu Mi-o ia, ci Eu o dau de la Mine Însumi. Am putere s-o dau şi am putere s-o
iau iarăşi. Această poruncă am primit-o de la Tatăl Meu“.“ ) – era aceasta o poruncă din Legea de pe
Sinai? Am început capitolul acesta cu acest argument, şi îl închei tot cu acesta, căci nu este
nimic mai important decât ceea ce lezează gloria lui Hristos.

Nu, Scriptura nu spune, că mie îmi este socotită dreptatea (prin Lege) a lui Hristos, ci că
Hristos este dreptatea mea – şi ce Hristos! Acesta este Acela care în viaţa Lui şi în moartea
Lui a glorificat deplin pe Tatăl; Cel care pe cruce a glorificat un Dumnezeu sfânt şi drept,
tocmai pe locul unde judecata asupra păcatului L-a lovit; care a fost înviat prin gloria Tatălui
(Romani 6.4 „(6:4) Deci am fost înmormântaţi cu El prin botez, pentru moarte, pentru ca, după cum Hristos a fost
înviat dintre morţi prin gloria Tatălui, tot aşa şi noi să umblăm în înnoirea vieţii.“ ) şi căruia Tatăl I-a arătat
dreptatea Sa prin aceea că L-a glorificat în casa Tatălui (Ioan 16.10,14 „(16:10) de dreptate, pentru
că Mă duc la Tatăl şi nu Mă mai vedeţi;“ „(16:14) Acela Mă va glorifica, pentru că va primi din ce este al Meu şi vă va
face cunoscut.“; compară cu Ioan 13.1,32; 14.2; 17.1,5 „(13:1) Iar înainte de sărbătoarea Paştelui, Isus,
ştiind că I-a venit ceasul ca să plece din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la
capăt.“ „(13:32) Dacă Dumnezeu este glorificat în El, şi Dumnezeu Îl va glorifica în Sine Însuşi şi Îl va glorifica îndată.“
„(14:2) În casa Tatălui Meu sunt multe locuinţe. Dacă nu ar fi aşa, v-aş fi spus; pentru că Mă duc să vă pregătesc un
loc;“ „(17:1) Isus a vorbit acestea şi Şi-a ridicat ochii spre cer şi a spus: „Tată, a venit ceasul! Glorifică-L pe Fiul Tău, ca
Fiul Tău să Te glorifice pe Tine,“ „(17:5) şi acum glorifică-Mă Tu, Tată, la Tine Însuţi, cu gloria pe care o aveam la Tine
mai înainte de a fi lumea.“). Eu am voie să privesc la toată această glorie şi să ştiu: acest Hristos
este viaţa mea. Nu împlinirea Legii de către El a anulat greşelile mele, El a murit pentru
greşelile mele. El nu a împlinit Legea pentru mine, ci El a purtat blestemul Legii pentru mine.
Prin viaţa Sa El nu a desăvârşit omul meu vechi, ci prin moartea Lui eu am devenit un om nou;
căci omul meu vechi a murit cu El, şi eu sunt acum în ultimul Adam. Eu sunt în El, în Domnul
înviat, şi El este viaţa mea.

Pentru Dumnezeu nu este întrebarea, dacă el vede la mine o dreptate, care este prin Lege, ci
dacă Hristos ia chip în mine (Galateni 4.19; compară cu Galateni 2.20). Pentru Dumnezeu
este numai o Persoană importantă: Hristos. Nu numai un Hristos care a împlinit Legea (cu
toate că El a împlinit-o în chip desăvârşit), ci care a glorificat pe Dumnezeu pe locul judecăţii.
Hristos, Fiul Omului, care şade la dreapta lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care este la sânul
Tatălui, este totul pentru inima Tatălui. Însă Dumnezeu fie preamărit! Eu sunt în această
Persoană, şi El este viaţa mea; în El eu am fost făcut plăcut înaintea lui Dumnezeu. Eu am
murit faţă de păcat (Romani 6) şi faţă de Lege (Romani 7), şi în ceea ce priveşte viaţa mea de
acum în carne, trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine
Însuşi pentru mine (Galateni 2.20).

 

Adnotare
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Dirk SchürmannValoarea morţii lui Hristos
Serie de articole

[1] Remarca redacţiei: traducere falsă din Isaia 53.11 „(53:11) Va vedea din rodul muncii sufletului Său şi va fi satisfăcut. Prin
cunoştinţa Lui, Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe cei mulţi şi va purta nelegiuirile lor.“.

Tradus de la: Der Wert des Todes Christi (8)

Gândurile acestea se bazează pe scrieri din secolele trecute.

Traducere: Ion Simionescu
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