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Revista Vestitorul Evangheliei Harului este o revistă trimestrială care conține o se-
lecție de predici și articole cristocentrice. Fiecare număr al revistei se concentrează 
pe o anumită temă. Revista poate fi folosită pentru studiu personal, ucenicizare, în-
chinare în familie sau pregătirea predicilor. 

CUPRINS: 

3    |  Nicio învățătură mai minunată – John Flavel (c. 1630-1691) – dintre toate lucru-
rile pe care cunoștința omului le poate obține, nimic nu se compară cu minună-
ția învățăturii despre lucrarea răscumpărătoare a lui Isus Hristos. 

11 |   Hristos și planul veșnic al lui Dumnezeu – Isaac Ambrose (1604-1664) – o intro-
ducere asupra hotărârii veșnice și mărețe a lui Dumnezeu de a mântui poporul 
Său preaiubit din păcatele lor.  

21 |  Hristos, Mijlocitorul legământului – William S. Plumer (1802-1880) – o vedere ge-
nerală asupra rolului măreț al lui Hristos ca Profet, Preot și Rege în planul veșnic 
de mântuire al lui Dumnezeu. 

29 |  Hristos, Profetul – John Gill (1697-1771) – ființele omenești sunt moarte în greșeli 
și păcate, așa încât nu înțeleg căile lui Dumnezeu. Tatăl a trimis Fiul, pe Isus 
Hristos, pentru a fi Profetul care îi învață pe oameni despre calea mântuirii. 

41 |  Hristos, Preotul – Thomas Watson (c. 1620-1686) – păcătoșii nu pot aduce nicio 
jertfă acceptabilă înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor. Isus s-a adus pe 
Sine ca Substitut care poartă păcatul pentru a-i împăca pe păcătoși cu Dumne-
zeu și pentru a face mijlocire pentru ei. 

53 |  Hristos înălțat și proslăvit – William S. Plumer (1802-1880) – după moartea Lui, 
Isus s-a înălțat la ceruri și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Acolo, El aplică 
meritele lucrării Sale mântuitoare poporului Său iubit din veșnicie. 

63 |  Hristos, Mijlocitorul – Wilhelmus à Brakel (1635-1711) – în calitatea Sa de Mare 
Preot care locuiește în slavă, Isus mijlocește continuu în numele poporului Său. 

73 |  Hristos, Regele – John Flavel (c. 1630-1691) – fiind Regele regilor, Hristosul înviat 
și înălțat conduce poporul Lui preaiubit aplicând sufletelor lor ceea ce El a reve-
lat ca Profet și ceea ce El a obținut ca Preot. 

85 |  Hristos și Împărăția Lui – A. A. Hodge (1823-1886) – Hristos domnește în Împără-
ția Sa măreață a puterii, harului și gloriei, împlinind toate lucrurile spre bine în 
viețile poporului răscumpărat cu sângele Său. 

101 |  Hristos pe veci – Octavius Winslow (1808-1878) – o scurtă meditație care ne des-
coperă motivele pentru care lucrarea lui Hristos este prețioasă și crucială pentru 
sufletul muritor. 
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NICIO ÎNVĂȚĂTURĂ                                

MAI MINUNATĂ 

John Flavel (c. 1630-1691) 

 

Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus 

Hristos și pe El răstignit (1 Corinteni 2:2) 

 

Nu există vreo învățătură mai minunată în sine sau mai 

necesar de a fi predicată și studiată cum este învățătura des-

pre Isus Hristos și El răstignit. Orice altă cunoaștere, oricât ar 

fi de deosebită în această lume, este și trebuie să fie evaluată 

ca nimic altceva decât pleavă prin comparație cu minunăția 

cunoașterii lui Isus Hristos (Filipeni 3:8). În El „sunt ascunse 

toate comorile înțelepciunii și ale științei” (Coloseni 2:3). 

Eudoxiu1 a fost atât de impresionat de strălucirea soa-

relui, încât se gândea că s-a născut doar pentru a o admira. 

Cu cât mai mult ar trebui să se considere creștinul ca născut 

doar pentru a admira și a găsi încântare în gloria Domnului 

Isus. Adevărul acestei afirmații va fi dovedit prin a privi la în-

vățătura despre Hristos având în vedere două considerații. 

În primul rând, haideți să privim la aceasta în sens 

absolut.2 Făcând acest lucru, trăsăturile dragi cu care învăță-

tura de față este îmbrăcată în mod natural se vor dovedi su-

perioare tuturor celorlalte obiecte de studiu sau științe. 

 
1 Eudoxiu din Knidos (c. 408 î.d.Hr.-c. 355 î.d.Hr.) – astronom și matematician grec. 
2 absolut – considerat în sine, fără a face referire sau comparație cu altceva. 
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1. Cunoașterea lui Isus Hristos constituie însuși 

miezul tuturor Scripturilor, scopul și centrul tuturor re-

velațiilor divine: ambele Testamente își dau întâlnire în 

Hristos. Legea ceremonială este plină de Hristos, și toată 

Evanghelia este plină de Hristos. Liniile binecuvântate ale 

ambelor Testamente se întâlnesc în El.  

Felul în care cele două se armonizează și se întâlnesc 

concentric și suav în Isus Hristos constituie scopul esențial 

al acelei Epistole minunate scrisă către Evrei, îndemnându-i 

să descopere ceea ce noi putem denumi armonia dulce a am-

belor Testamente. Acest lucru susține minunăția și superio-

ritatea indescriptibilă a acestei învățături, a cărei cunoaștere 

trebuie să constituie, în consecință, o cheie pentru descifra-

rea celei mai mari părți a Sfintelor Scripturi.  

Atunci când vrem să înțelegem Scriptura, trebuie să 

acționăm ca oamenii care au o dilemă și o rezolvă în mare 

parte în funcție de felul în care ei își însușesc cunoștința lor 

cu logică și gândire sănătoasă: dacă un învățat ajunge să în-

țeleagă principiul de bază de care ține rezolvarea dilemei 

sale, adevărata cunoștință a acelui principiu îl va purta biru-

itor dincolo de întreaga dilemă și îl va echipa cu o soluție 

prin care va răspunde oricărui argument.  

Așa este și cunoașterea adevărată a lui Isus Hristos, 

asemenea unei chei, care te conduce prin întreg labirintul 

Scripturilor. 
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2. Cunoașterea lui Isus Hristos este o cunoaștere 

fundamentală… Cunoașterea lui Hristos este fundamentală 

pentru toate harurile, responsabilitățile, mângâierile și feri-

cirea sufletului. 

(1) Ea este fundamentală pentru toate harurile. 

Toate își au începutul în cunoaștere: „omul cel nou... se în-

noiește spre cunoștință” (Coloseni 3:10). La fel ca în vechea 

creație, și noua creație începe cu lumină: deschiderea ochilor 

este prima lucrare a Duhului. Cum sunt începuturile harului, 

așa este și creșterea lui, căci ea depinde de creșterea cunoș-

tinței: „creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântu-

itorului nostru” (2 Petru 3:18). Iată felul în care acestea două 

– harul și cunoștința – merg pas la pas în sufletul unui creș-

tin: atunci când cunoștința crește, crește și harul. 

(2) Cunoașterea lui Hristos este fundamentală pen-

tru toate îndatoririle. Asemenea harurilor tuturor creștini-

lor, și îndatoririle sau responsabilitățile lor sunt toate con-

struite pe fundamentul cunoașterii lui Hristos. Trebuie un 

creștin să creadă? Acest lucru nu se poate face niciodată fără 

cunoașterea lui Hristos: credința este atât de dependentă de 

cunoașterea Lui, încât ea este imposibilă fără cunoaștere: 

„Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe 

mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu” (Isaia 

53:11); de aceea, a vedea și a crede sunt considerate sinonime 

(Ioan 6:40). Vrea un om să nădăjduiască în Dumnezeu? Nu 

poate face niciodată acest lucru fără cunoașterea lui Hristos, 
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căci El este Autorul acelei nădejdi (1 Petru 1:3). De asemenea, 

El este și obiectul nădejdii (Evrei 6:19), temelia și suportul ei 

(Coloseni 1:27). Tot astfel, așa cum nu poți crede sau nădăj-

dui, nici nu te poți ruga acceptabil fără a avea un grad adec-

vat al acestei cunoașteri… Adevărata cale de a conversa cu 

Dumnezeu și de a te bucura de El în rugăciune este aceea a 

credinței în El, care acționează atunci când o îndrepți către 

El, Mijlocitorul… De aceea, cât de indispensabilă trebuie să 

fie cunoștința lui Hristos pentru toți cei care umblă înaintea 

lui Dumnezeu în orice îndatorire creștină! 

(3) Cunoașterea lui Hristos este fundamentală pen-

tru orice mângâiere. Toate mângâierile credincioșilor sunt 

râuri care curg din acest izvor. Isus Hristos este obiectul bu-

curiei credinciosului: bucuria noastră este în „Hristos Isus” 

(Filipeni 3:3). Dacă vei îndepărta cunoștința lui Hristos, 

creștinul va deveni cea mai tristă creatură din lume, cea mai 

vrednică de compasiune. Dar dacă Hristos se descoperă și 

aruncă razele luminii Sale în sufletul lui, acest lucru îl va face 

să sărute până și rugul pe care stă, îl va face să cânte în mij-

locul flăcărilor și să strige de bucurie în mijlocul durerii mor-

ții, ca un om care ia parte la împărțirea prăzii. 

(4) Cunoașterea lui Hristos este fundamentală pentru 

fericirea veșnică a sufletelor.  După cum, fără aceasta, nu pu-

tem împlini nicio îndatorire și nu ne putem bucura de nicio 

mângâiere, tot așa nu putem să fim nici mântuiți fără ea: „viața 
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veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumne-

zeu adevărat și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 

17:3). Iar dacă a-L cunoaște pe Hristos este viața veșnică, atunci 

condamnarea veșnică înseamnă să nu-L cunoști pe Hristos. În-

trucât Hristos este ușa care deschide cerul, cunoașterea consti-

tuie cheia care Îl deschide pe Hristos… Astfel, poți vedea cât de 

importantă este cunoașterea lui Hristos: ea este necesară în 

mod absolut pentru a căpăta toate harurile, pentru a împlini 

toate îndatoririle, pentru a beneficia de toate mângâierile și 

pentru a căpăta fericirea sufletelor noastre. 

3. Cunoașterea lui Hristos este profundă și largă. 

Toate celelalte științe nu sunt decât umbre prin comparație 

cu ea. Ea este ca un ocean fără margini și fără fund. Nicio ființă 

creată nu poate să pătrundă în adâncimea ei. Cunoașterii lui 

Hristos îi este atribuită înălțime, lungime, lățime și adâncime 

(Efeseni 3:18). Da, ea întrece orice cunoștință. Există o „înțe-

lepciune nespus de felurită a lui Dumnezeu” în Hristos (Efeseni 

3:10). Ea este de multe feluri și ia multe forme; este cu adevărat 

simplă, curată și neamestecată cu nimic altceva, și totuși este 

variată în grade, feluri și administrări. Chiar dacă ceva din 

Hristos poate fi descoperit într-o epocă și altceva în alta, totuși 

veșnicia însăși nu poate să Îl descopere pe deplin… Studierea 

lui Hristos este ca plantarea unei țări proaspăt descoperite: la 

început, oamenii stau așezați pe malul mării, la limita teritori-

ului și pe granița ei; acolo locuiesc ei. Apoi, încetul cu încetul, 

ei cercetează tot mai adânc către inima acelei țări. Dar, o, nici 
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măcar cei mai buni dintre noi n-au trecut cu un centimetru din-

colo de granițele acestui vast continent! 

4. Studiul lui Isus Hristos este cel mai nobil subiect 

asupra căruia un suflet se poate aplica vreodată. Cei care 

își chinuie și torturează mintea cu alte studii, asemenea copi-

ilor, se obosesc pe ei înșiși cu un lucru lipsit de valoare.  

Îngerii studiază această doctrină și își aruncă privirile 

atent pentru a vedea adâncimea ei deosebită. Ce sunt adevă-

rurile descoperite în Hristos, dacă nu tainele acelea care stau 

ascunse din veșnicie în inima lui Dumnezeu? (Efeseni 3:8-9). 

Inima lui Dumnezeu se deschide față de oameni în Hristos 

(Ioan 1:18).  

Acest lucru face ca Evanghelia să fie o dispensație3 atât 

de glorioasă, întrucât Hristos este revelat în atâta slavă prin 

ea. De aceea, studiul lui Hristos în Evanghelie impregnează o 

glorie cerească pe sufletul care contemplează la ea. 

5. Cunoașterea lui Hristos este cea mai dulce și mai 

mângâietoare formă de cunoaștere. Ce înseamnă să Îl stu-

diezi pe Isus Hristos, dacă nu să pătrunzi adânc printre izvoa-

rele și venele mângâierii? Cu cât vei pătrunde mai adânc, cu 

atât mai bogat se vor revărsa aceste izvoare asupra ta. Cum 

sunt inimile de răvășite la descoperirea lui Hristos în Evan-

ghelie! Ce trăiri, ce lucruri copleșitoare întâlnesc acolo sufle-

 
3 dispensație – o ordine rânduită divin care prevalează într-o anumită perioadă a istoriei. 
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tele peste care se revarsă acest har!… Un credincios poate șe-

dea acolo, de dimineață până seara, auzind și ascultând vor-

bele lui Hristos: „Cerul gurii Lui este numai dulceață” (Cânta-

rea Cântărilor 5:16). 

În al doilea rând, haideți să comparăm această cu-

noaștere cu oricare alta, și se va dovedi superioritatea ei. 

1. Orice altă cunoaștere este naturală, pe când cu-

noașterea lui Hristos este cu totul supranaturală. „Nimeni 

nu-L cunoaște deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni 

nu-L cunoaște deplin pe Tatăl, afară de Fiul, și acela căruia 

vrea Fiul să i-L descopere” (Matei 11:27). Nici măcar cei mai 

înțelepți dintre păgâni n-ar putea să facă vreodată o descope-

rire a lui Hristos prin cercetările lor cele mai profunde din 

natură. Comparativ cu cei mai needucați creștini, filozofii cei 

mai iscusiți n-au fost decât niște copii în cunoaștere. 

2. Mulți creștini sunt lipsiți de altfel de cunoaștere. 

Toate lucrurile și mijloacele din această lume ar fi incapabile 

să-i facă vreodată pe creștini să stăpânească artele și limba-

jul celor așa-zis educați. Oamenii cu cele mai bune abilități 

intelectuale sunt deosebiți și excelează în acestea, dar iată 

care este taina și superioritatea cunoașterii lui Hristos: oa-

menii cu cele mai neînsemnate abilități intelectuale ajung să 

capete cunoștința lui Hristos, prin învățătura Duhului, lucru 

față de care cei educați și ingenioși sunt cu totul orbi. „Te 

laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai 
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ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, și le-ai des-

coperit pruncilor” (Matei 11:25). „De pildă, fraților, uitați-vă 

la voi care ați fost chemați: printre voi nu sunt mulți înțelepți 

în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. 

Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă 

de rușine pe cele înțelepte” (1 Corinteni 1:26-27). 

3. Nicio altă cunoaștere nu te va duce vreodată în 

ceruri, chiar dacă vei atinge perfecțiunea ei.  Orice altă 

cunoaștere este șchioapă și defectă atât în ce privește inte-

gritatea părților ei – pentru că îi lipsește elementul esențial, 

adică Hristos – cât și în ce privește curăția naturii ei. Păgânii 

cunosc o mulțime de lucruri, dar cresc în deșertăciunea ima-

ginației lor și în eficacitatea și influența acesteia asupra ini-

mii și a vieții lor: „s-au dedat la gândiri deșarte” (Romani 

1:21). Poftele lor sunt întotdeauna mai puternice decât lu-

mina lor (Romani 1:18). Spre deosebire de aceasta, cunoș-

tința lui Hristos are influențe puternice, schimbând sufletele 

după chipul Său (2 Corinteni 3:18) și, astfel, ea se dovedește 

a fi o cunoștință mântuitoare pentru oameni (1 Timotei 2:4). 

*  *  * 

Fragment din cartea „The Fountain of Life” din The Works of John Fla-

vel, Vol. 1, The Banner of Truth Trust, www.banneroftruth.org. 

*  *  * 

John Flavel (c. 1630-1691): predicator prezbiterian englez; s-a 

născut la Bromagrove, Worcester
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HRISTOS ȘI PLANUL VEȘNIC                   

AL LUI DUMNEZEU 

Isaac Ambrose (1604-1664) 

 

Citim în Scriptură următoarele lucruri despre planul lui 

Dumnezeu cu privire la mântuirea omului, plan alcătuit îna-

inte de creația lumii: „știm că toate lucrurile lucrează împre-

ună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre 

binele celor ce sunt chemați după planul Său” (Romani 8:28). 

Și este scris despre Iacov și Esau că, „măcar că cei doi gemeni 

nu se născuseră încă, și nu făcuseră nici bine nici rău, ca să 

rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu...” 

(Romani 9:11). Apoi ni se spune că, în Hristos, cei aleși obțin 

o moștenire, „fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Ace-

luia, care face toate după sfatul voii Sale” (Efeseni 1:11). În altă 

parte, apostolul vorbește despre „înțelepciunea nespus de fe-

lurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic, pe care l-a făcut în 

Hristos Isus, Domnul nostru” (Efeseni 3:10-11). Tot astfel, „El 

ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele 

noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat 

în Hristos Isus, înainte de veșnicii” (2 Timotei 1:9). Toate 

aceste afirmații ne vorbesc despre următorul adevăr: Domnul 

a plănuit în Sine din veșnicie să îi aducă la viață și mântuire 

pe cei pe care i-a iubit mai dinainte… Acest plan al lui Dum-

nezeu vorbește despre stabilitatea și certitudinea mântuirii în 
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Hristos. Odată ce Dumnezeu a hotărât ceva, acel lucru nu se 

mai poate schimba: „Da, ce am hotărât se va întâmpla, ce am 

pus la cale se va împlini” (Isaia 14:24). 

Eu mă gândesc că aceste lucruri îmi spun, ca și cum L-

aș fi auzit pe Dumnezeu vorbind din veșnicie, că „este planul 

Meu să mântuiesc o rămășiță a omenirii. Chiar dacă toți sunt 

pierduți prin păcat, totuși înțelepciunea Mea a găsit o cale de 

a-i scoate pe unii din această stare de pierzare, alegându-i, 

și chiar dacă acei puțini pe care am hotărât să îi mântuiesc 

stau în locuri foarte alunecoase, totuși Eu voi fi ‚același ieri 

și azi și în veci’ (Evrei 13:8)… Eu am hotărât să duc în ceruri 

această mică turmă! Planul Meu izvorăște din Mine și ține de 

Mine să fie împlinit, căci eu sunt Dumnezeu, nu om. De 

aceea, nu pot da înapoi și nu pot renunța la planul pe care 

acum l-am făcut. Am spus Eu oare, și nu voi împlini ceea ce 

am spus? Am vorbit Eu, și nu voi împlini ceea ce am vorbit 

(Numeri 23:19)? Da, da, planurile Mele trebuie să rămână în 

picioare! De aceea, pentru împlinirea acestui plan, Îl voi 

pune pe Fiul Meu între poporul Meu și Mine, așa încât, dacă 

ei păcătuiesc, voi privi asupra Lui…” Astfel, mi-L pot imagina 

pe Domnul, spunând din veșnicie, vorbind și plănuind în 

Sine. Cu siguranță, planurile Lui trebuie să rămână în pici-

oare din acest motiv: „lui Dumnezeu nu-I pare rău de daru-

rile și de chemarea făcută” (Romani 11:29). 

Hotărârea: Iată cum este prezentată hotărârea lui 

Dumnezeu cu privire la mântuirea omului, hotărâre luată 
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înainte de întemeierea lumii: „Eu voi vesti hotărârea”, a spus 

Dumnezeu (Psalmii 2:7). Și care a fost hotărârea Lui? Iată, 

hotărârea Lui Îl privește pe Hristos și Biserica: „Tu ești Fiul 

Meu! Astăzi Te-am născut. Cere-Mi, și-Ți voi da neamurile 

de moștenire, și marginile pământului în stăpânire” (Psalmii 

2:7-8). Dumnezeu a hotărât să-I dea lui Hristos o Biserică 

formată din Evrei și Neamuri… Această hotărâre este pre-

zentată în diverse forme în Scriptură, după cum urmează: 

1. Hotărârea Lui se referă la același lucru pe care noi 

îl denumim în mod obișnuit prin termenul predestinare. 

Ce anume este predestinarea, dacă nu hotărârea lui Dumne-

zeu privitoare la pregătirea harului, prin care unii oameni 

sunt călăuziți infailibil spre mântuire? Predestinarea este o 

hotărâre sau un decret care conține deopotrivă mijloace și un 

obiectiv, o hotărâre a harului luată, eficace în viața anumitor 

persoane și pe care le conduce în gloria veșnică. Acest decret, 

această predestinare, acest lanț de aur al mijloacelor și scopu-

lui, este prezentat de apostol în felul următor: „pe aceia pe 

care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat; și pe aceia pe care 

i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți; iar pe aceia pe care i-a 

socotit neprihăniți, i-a și proslăvit” (Romani 8:30). Așa cum 

Dumnezeu i-a predestinat pe aceștia la viață și glorie, tot așa 

El i-a predestinat să fie chemați și îndreptățiți înainte de a fi 

glorificați. În cazul persoanelor pe care Dumnezeu a hotărât 

să le mântuiască, El a decretat de asemenea sfințirea lor îna-
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inte ca ele să se bucure de plinătatea acelei mântuiri. Dumne-

zeu ne-a ales în Hristos înainte de întemeierea lumii, pentru 

a fi în primul rând sfinți, și abia apoi fericiți (Efeseni 1:4). Iată 

felul în care apostolul le leagă împreună încă odată: „de la în-

ceput Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhu-

lui și credința adevărului” (2 Tesaloniceni 2:13)… 

2. Hotărârea Lui este aceeași cu acea carte a vieții 

în care sunt scrise numele aleșilor. Pavel ne vorbește des-

pre niște femei care slujeau alături de Clement și de alți co-

legi de lucrare, „ale căror nume sunt scrise în cartea vieții” 

(Filipeni 4:3). Tot așa, Hristos îi îndeamnă pe ucenici: „bu-

curați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri” (Luca 

10:20). La rândul lui, Ioan i-a văzut în acea vedenie pe cei 

„morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de 

domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă 

carte, care este cartea vieții” (Apocalipsa 20:12)… 

3. Această hotărâre este aceeași cu pecetea lui Dum-

nezeu. „Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având 

pecetea aceasta: Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui” (2 

Timotei 2:19). O pecete este folosită în următoarele trei ca-

zuri: (1) pentru a face ca lucrurile peste care ea este pusă să 

fie deosebite de celelalte; (2) pentru a ține tainice anumite 

lucruri [și] (3) pentru a garanta siguranța anumitor lucruri. 

Hotărârile lui Dumnezeu sunt peceți în fiecare dintre aceste 

aspecte, dar în mod special în ultimul aspect. Acele suflete 
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care sunt pecetluite de Dumnezeu sunt în siguranță, bucu-

rându-se cu certitudine de dragostea și favoarea lui Dumne-

zeu… Dumnezeu îi pecetluiește pe sfinții Lui, adică îi asigură 

de dragostea Lui veșnică, așa încât ei să nu iasă niciodată din 

inima Lui. Toate aceste denumiri vorbesc despre nestrămuta-

rea acțiunilor veșnice ale lui Dumnezeu. Este ca și cum El ar 

spune: „Eu decretez, Eu am predestinat, am pus aceste lucruri 

într-o carte, am pecetluit-o, scriind în ea că aceste persoane 

vor fi veșnic mântuite… Există oare vreo putere care să îi 

smulgă din mâinile Mele? Este oare posibil ca Eu să am vreun 

gând contrar în ce privește mântuirea acestor suflete?… Nu, 

nu, căci ‚Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, 

copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți’ (Maleahi 3:6).” 

Legământul: legământul privitor la mântuirea omului 

este ultimul aspect esențial pe care îl aduc în discuție, ca do-

vadă. Nu îndrăznesc să fiu prea curios pentru a insista cu pri-

vire la ordinea naturii din acest motiv: eu cred că legământul 

dintre Dumnezeu și Hristos, făcut din veșnicie4 este întrețesut 

cu hotărârea, cunoașterea mai dinainte și alegerea descrise 

mai sus. Așa ne vorbește apostolul când spune: „În El [Hris-

tos], Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii” (Efe-

seni 1:4). Subliniați acest lucru – în Hristos. A existat un plan 

veșnic între Tatăl și Fiul. A existat un târg făcut (vorbesc aici 

 
4 Legământul răscumpărării – acordul dintre membrii Sfintei Treimi, în special dintre 
Tatăl și Fiul, de a-i răscumpăra pe păcătoși - Dumnezeu Tatăl a hotărât împlinirea mântu-

irii prin Persoana și lucrarea lui Dumnezeu Fiul, ca și aplicarea mântuirii prin puterea re-
generatoare a lui Dumnezeu Duhul Sfânt. 
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cu toată reverența) între Dumnezeu și Hristos. A existat un 

legământ între Domnul și Fiul Său, Isus Hristos, pentru mân-

tuirea aleșilor. Despre acest legământ vă invit să observăm 

următoarele aspecte care reies din textele biblice de mai jos: 

În Isaia 49:1-4, profetul pare să îl exprime în termenii 

unui dialog. În primul rând, Hristos începe și arată trimite-

rea Sa, spunându-I lui Dumnezeu  despre felul în care El (Ta-

tăl) L-a chemat și L-a echipat pentru lucrarea de răscumpă-

rare. El avea să știe ce răsplată va primi din partea Tatălui 

pentru o lucrare atât de măreață. „Domnul M-a chemat din 

sânul mamei și M-a numit de la ieșirea din pântecele mamei. 

Mi-a făcut gura ca o sabie ascuțită, M-a acoperit cu umbra 

mâinii Lui; și M-a făcut o săgeată ascuțită, M-a ascuns în 

tolba Lui cu săgeți” (Isaia 49:1-2). La aceasta, Dumnezeu Îi 

răspunde lui Hristos și Îi spune ce răsplată va avea pentru 

lucrarea aceasta minunată… Îmi imaginez ca și cum L-aș 

auzi pe Dumnezeu vorbind către Hristos din veșnicie: „Iată, 

am iubit o rămășiță a omului formată din Evrei și Neamuri, 

și am iubit această rămășiță cu o dragoste veșnică. Știu că ei 

vor păcătui, se vor corupe pe ei înșiși și vor deveni vrăjmași 

ai Mei, vrednici de moarte veșnică. Dar Tu ești o Persoană 

măreață, capabil să faci ceea ce Eu cer de la Tine pentru ei. 

Dacă vei lua asupra Ta natura și păcatele lor, dacă vei împlini 

dreptatea și Legea Mea, îndepărtând ceea ce Eu urăsc la ei și 

care este împotriva Legii și Persoanei Mele, făcându-i un po-

por sfânt și credincios, Eu îi voi ierta. Îi voi înfia în Tine ca 
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fii și fiice ale Mele și îi voi face moștenitori împreună cu Tine 

ai unei cununi nestricăcioase, cununa vieții”. 

Apoi Hristos a spus: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dum-

nezeule” (Evrei 10:7-9). Este ca și cum Hristos ar fi dat mâna 

cu Dumnezeu, hotărând să ia asupra Lui natura și păcatul 

omului, pentru a suferi și a împlini pentru om orice a cerut 

Dumnezeu din partea lui… Aceasta a fost toată înțelegerea 

privitoare la mântuirea noastră făcută la început între Tatăl 

și Hristos, înainte de a ne fi descoperită.  

De aceea, ni se spune că noi I-am fost dați lui Hristos. 

El spune: „Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care 

Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, și Tu Mi i-ai dat” (Ioan 

17:6). Aceasta implică faptul că Tatăl trebuie să-I fi spus din 

veșnicie Fiului Său: „îi iau pe aceștia pentru a fi vase ale în-

durării Mele, pe care va trebui să îi aduci la Mine, căci ei se 

vor distruge pe ei înșiși dacă nu îi vei mântui din starea lor 

pierdută”. Apoi Fiul îi ia din mâna Tatălui, privind la voia 

Acestuia și spunând: „Și voia Celui ce M-a trimis, este să nu 

pierd nimic din tot ce Mi-a dat El” (Ioan 6:39).  

De aici încolo, El îi ia pe fiecare în grija Lui: nu ar per-

mite pentru nimic în lume ca vreunul dintre ei să fie pierdut, 

adică pe aceia pe care Tatăl i-a dăruit. Ei sunt mult prea dragi 

inimii Sale ca să nu îi ocrotească. În Isaia 53:10-11 și în Psal-

mii 40:6, Hristos este prezentat ca Garant,5 aducându-Se ca 

 
5 garant – cineva care își asumă datoria altuia. 
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jertfă pentru noi și acceptând voluntar să împlinească voia 

lui Dumnezeu în această chestiune. De aceea, El este denu-

mit Robul Domnului, și despre El se spune că are urechile 

deschise. 

În Isaia 42:1-6 este menționat în mod expres acest le-

gământ. Iată cum vorbește Dumnezeu despre Hristos: „Iată 

Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Își găsește 

plăcere sufletul Meu... Te voi pune ca legământ al poporului, 

ca să fii Lumina neamurilor”. Da, acest legământ pare să fie 

confirmat cu un jurământ în Evrei 7:28. Pentru această 

slujbă, Hristos cere din partea lui Dumnezeu o răsplată, care 

îi va da Neamurile de moștenire (Psalmii 2:8). Observați fe-

lul în care Biserica lui Dumnezeu este dăruită lui Hristos ca 

răsplată acelei ascultări pe care El a demonstrat-o prin a ac-

cepta slujba de Garant pentru noi. Unii înțeleg această re-

marcă în sensul sfatului păcii despre care vorbește profetul: 

„o desăvârșită unire va domni între ei amândoi” (Zaharia 

6:13), adică dintre Domnul și „un om, al cărui nume este 

Odrasla” (6:12). În cadrul acestui legământ, Hristos este de-

numit cel de-al doilea Adam (1 Corinteni 15:45, 47; Romani 

5:12-19). La fel cum, în cazul primului Adam, Dumnezeu a 

promis cu solemnitate un legământ cu privire la el și urmașii 

lui, tot așa El a făcut un legământ cu Hristos și cu sămânța 

Lui, legământ care privește viața veșnică ce este obținută 

prin El. Eu nu neg acest lucru, însă trebuie observat că anu-

mite promisiuni I-au fost făcute doar lui Hristos, cu privire 
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la Persoana Lui, promisiuni care nu se revarsă și asupra co-

piilor Lui, cum ar fi: „Șezi la dreapta Mea, până îi voi pune 

pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale” (Evrei 1:13); 

„Va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, și lucrarea 

Domnului va propăși în mâinile Lui” (Isaia 53:10); „Cere-Mi, 

și-Ți voi da neamurile de moștenire, și marginile pământului 

în stăpânire” (Psalmii 2:8). Există însă alte promisiuni care 

sunt făcute Lui și celor care sunt ai Lui, precum acea măreață 

promisiune: „Eu Îi voi fi Tată, și El Îmi va fi Fiu” (Evrei 1:5; 

Ieremia 32:38)… ca și promisiunea specială a harului spiri-

tual (Ioan 1:16), a îndreptățirii (Isaia 50:8), a biruinței și stă-

pânirii (Psalmii 110:2), a Împărăției slavei (Luca 24:26). 

Acestea sunt făcute rând pe rând mai înainte Lui, apoi nouă. 

Planul veșnic este prezentat astfel: „Iată omul pierdut”, 

I-a spus Dumnezeu Fiului Său, „dar, la împlinirea vremii, Tu 

vei merge și Te vei naște din carne și sânge, vei muri pentru 

ei și vei împlini dreptatea Mea. Ei vor fi partea Ta de moște-

nire, și vor fi denumiți ‚popor sfânt, răscumpărați ai Dom-

nului’ (Isaia 62:12). Iată ce vei face”, a spus Tatăl, „iar cei 

care vor crede aceste lucruri, vor trăi”. Acesta a fost legă-

mântul lui Dumnezeu cu Fiul dragostei Sale, pentru noi, la 

care Fiul a răspuns cam în felul următor: „da, Tată, voi 

merge și voi împlini plăcerea Ta, și ei vor fi ai Mei pe veci. 

La împlinirea vremii, voi muri pentru ei, iar ei vor trăi în 

Mine. Tu n-ai cerut de la Mine arderi de tot și jertfe pentru 

păcat, nu, pentru că dorești să Mă jertfesc pe Mine Însumi, 
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apoi a spus, ,Iată-Mă că vin! în sulul cărții este scris despre 

Mine, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!’” (Psalmii 40:7-8). 

În ce carte a fost scris că Hristos avea să vină pentru a îm-

plini voia lui Dumnezeu? Nu doar în cartea Legii și a profe-

ților, ci și în cartea decretelor lui Dumnezeu. În acest sens, 

El a fost „Mielul, care a fost junghiat” de la întemeierea lumii 

(Apocalipsa 13:8). Dinainte de existența timpului, Tatăl L-a 

rânduit să fie Marele nostru Preot, și din veșnicie El S-a ofe-

rit să împlinească voia și plăcerea Tatălui Său în felul acesta. 

*  *  * 

Fragment din cartea Looking unto Jesus, Sprinkle Publications, 

www.sprinklepublications.net. 

*  *  * 

Isaac Ambrose (1604-1664): predicator anglican, apoi prezbite-

rian; este cunoscut în special pentru viața lui sfântă; s-a născut la 

Ormskirk, Lancashire, Anglia. 
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HRISTOS, MIJLOCITORUL                       

LEGĂMÂNTULUI 

William S. Plumer (1802-1880) 
 

 

Nimeni nu poate citi Scriptura fără să vadă că Isus 

Hristos ocupă locul central în planul de mântuire.  

(1) Despre El se spune că este Cel dintâi și Cel de pe 

urmă, Alfa și Omega, Autorul și Desăvârșitorul credinței. 

El este Păstorul sufletelor, Izvorul de apă vie, Capul Bisericii, 

Luceafărul strălucitor al dimineții, Trandafirul din Saron, 

Cel mai mare dintre zece mii și Cel Preaiubit. Pavel a fost 

atât de captivat de Isus încât a spus că „n-am avut de gând 

să știu între voi [corintenii] altceva decât pe Isus Hristos și 

pe El răstignit” (1 Corinteni 2:2). 

(2) Față de Biserica din Vechiul Testament, El a fost 

cunoscut cu numele sau titlurile de Înger al legământului, 

Îngerul Domnului, Cel minunat, Sfătuitorul, Mlădița nepri-

hănită, Mesia sau Unsul. El mai este denumit și Dumnezeu 

puternic și Domnul (Isaia 6:3; 9:6). În Noul Testament, nu-

mele cu care a fost cunoscut este Isus, sau Mântuitorul (Ma-

tei 1:2; Luca 2:21). Numele Lui oficial este Hristos sau „Un-

sul”. El mai este denumit și Emanuel, care înseamnă „Dum-

nezeu este cu noi”. Adesea El este denumit Dumnezeu și 

Domn. 



22         VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI   |   NR. 9  |  LUCRAREA LUI HRISTOS 

(3) Un mijlocitor este o persoană care intervine în-

tre două părți care se află în conflict, cu scopul de a le 

împăca. Acolo unde nu există conflict, nu este nevoie de ni-

cio mijlocire. „Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei sin-

gure părți” (Galateni 3:20). Dacă nu există părți în dispută, 

nu este nevoie de mediator. Un mijlocitor este diferit de un 

avocat, pentru că un avocat, strict vorbind, apără interesul 

unei singure părți, în timp ce un mijlocitor apără interesele 

ambelor părți. Hristos este denumit în Scriptură ca Mijloci-

torul unui legământ nou și al unui testament nou (Evrei 8:6; 

9:15; 12:24). 

(4) Este un lucru drept și potrivit, poate chiar ne-

cesar, ca un mediator să ia în mod obligatoriu apărarea 

ambelor părți. Isus Hristos este Acela potrivit pentru 

această lucrare. El poate să-Și îndrepte mâna atât înspre 

Dumnezeu cât și spre păcătoși. El cunoaște atât voia lui 

Dumnezeu cât și drepturile pe care Dumnezeu le are (Fili-

peni 2:6). 

(5) Luptele și controversele între două părți pot fi 

de trei feluri: a) acelea care izvorăsc din greșeli; b) acelea 

care sunt rezultatul lucrurilor rele produse de ambele părți; 

c) acelea care provin din relele făcute de o singură parte. 

Vrăjmășia omului cu Dumnezeu face parte din ultima cate-

gorie. Doar omul poate fi învinuit, pentru că el este acela care 

a greșit. Căile Domnului sunt aceleași. Căile omului sunt cele 

încurcate (Ezechiel 18:25, 29; 33:17, 20). 
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(6) Isus Hristos este singurul Mijlocitor al noului 

legământ. Așa afirmă și Pavel: „Căci este un singur Dumne-

zeu, și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: 

Omul Isus Hristos” (1 Timotei 2:5-6). Dacă este un lucru rău 

să credem în doi sau mai mulți dumnezei, la fel de rău este 

să credem că ar putea exista doi sau mai mulți mijlocitori. 

Cândva, Moise a fost denumit mijlocitor (Galateni 3:19). Re-

latarea evenimentului la care se referă versetul de mai sus 

arată că, în cazul lui Moise, semnificația termenului este că 

el era un mesager, care făcea cunoscută voia lui Dumnezeu 

către poporul Israel și care transmitea dorințele lui Dumne-

zeu față de poporul Lui. Pasajul respectiv se referă la mo-

mentul când a fost dată Legea, atunci când manifestarea mă-

reției lui Dumnezeu a fost atât de îngrozitoare încât poporul 

Israel i-a spus lui Moise: „Vorbește-ne tu însuți, și te vom 

asculta: dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu mu-

rim” (Exod 20:19). În ceea ce privește medierea dintre Dum-

nezeu și păcătoși, acea mijlocire care aduce mântuirea, nu 

există niciun alt Mijlocitor decât Hristos (Faptele Apostolilor 

4:12; 1 Corinteni 3:11). 

(7) Marele scop al lucrării de mijlocire pe care a fă-

cut-o Hristos este mântuirea aleșilor Lui. Același lucru a 

fost afirmat de îngerul care a anunțat nașterea Lui: „Ea va 

naște un Fiu, și-I vei pune numele Isus, pentru că El va mân-

tui pe poporul Lui de păcatele sale” (Matei 1:21). „Hristos 

este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului” (Efeseni 5:23). 
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În calitate de Mediator, Hristos nu face deosebire între oa-

meni. Originea socială, moștenirea, bogățiile, onorurile, cu-

loarea pielii sau naționalitatea nu constituie nimic pentru El. 

El nu ia în considerare niciunul dintre criteriile folosite de 

oameni pentru a se categorisi unii pe alții. „Nu mai este nici 

Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este 

nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sun-

teți una în Hristos Isus” (Galateni 3:28). „Căci în Isus Hris-

tos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun 

preț, ci credința care lucrează prin dragoste” (Galateni 5:6). 

(8) Nevoia unui Mijlocitor este dată de sfințenia și 

dreptatea lui Dumnezeu, pe de o parte, și de vinovăția, 

păcătoșenia și falimentul omului, pe de altă parte. Dum-

nezeu este atât de sfânt încât El nu poate privi nelegiuirea 

(Habacuc 1:13). Dacă ar fi judecat după meritele sale, ar pu-

tea fi omul drept înaintea lui Dumnezeu? (Iov 9:2) Nu există 

lucruri mai incompatibile cum sunt stricăciunea omului și 

puritatea lui Dumnezeu. 

(9) Slujirea de Mijlocitor făcută de Isus Hristos a 

fost aleasă de Tatăl Lui (Isaia 42:1; 1 Petru 2:4). Nimeni 

altcineva nu a fost ales vreodată pentru a face aceeași lu-

crare. Isus nu a fost străin acestei lucrări sau pus să o facă 

cu forța. Tatăl a arătat în mod repetat că Și-a găsit plăcerea 

în Hristos și în lucrarea Lui. Învierea Lui din morți și înălța-

rea Lui la dreapta Sa constituie cele mai mari dovezi posibile 

privitoare la faptul că El Și-a găsit plăcerea în Hristos. Deși 
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Dumnezeu l-a onorat foarte mult pe Moise îngropându-l 

într-un loc secret, El nu l-a ridicat niciodată la dreapta Sa. 

(10) A trăi sub mijlocirea lui Hristos este un lucru 

măreț. Prin El, noi avem acces la descoperirea minunată a 

caracterului și gloriei lui Dumnezeu. Prin El ne sunt date in-

fluențe-le cerești care ne sunt trimise pentru a ne atrage la 

Dumnezeu. Niciodată nu au existat chemări atât de glorioase 

față de ființele omenești ca acelea care se găsesc în oferta 

vieții și a mântuirii.  

Cele mai bogate binecuvântări sunt oferite acelora care 

acceptă mijlocirea făcută de Isus Hristos. Iată ce le scria Pa-

vel credincioșilor: „toate lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel, 

fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lu-

crurile de acum, fie cele viitoare; toate sunt ale voastre, și 

voi sunteți ai Lui” (1 Corinteni 3:12-23). „Căci Domnul este 

Duhul; și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. 

Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava 

Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din 

slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:17-18). 

„Știm, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cor-

tului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, 

o casă, care nu este făcută de mână ci este veșnică” (2 Corin-

teni 5:1). „De aceea: ‚Ieșiți din mijlocul lor, și despărțiți-vă 

de ei, zice Domnul; nu vă atingeți de ce este necurat, și vă 

voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice, zice 

Domnul Cel Atotputernic”’ (2 Corinteni 6:17-18).  
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Toate aceste nenumărate binecuvântări sunt asigurate 

aceluia care Îl primește pe Domnul Isus Hristos ca fiind sin-

gurul în care-și poate pune nădejdea și singurul care-i dăru-

iește mântuirea. Nici măcar veșnicia nu va epuiza bogățiile 

nenumărate ale lui Hristos care sunt dăruite credincioșilor. 

(11) A trăi în Evanghelie este un lucru serios. Niciun 

om nu poate să disprețuiască lucrarea de mijlocire făcută de 

Isus Hristos, fără să își atragă cea mai mare vinovăție și fără 

să se expună celui mai mare pericol. „Căci, dacă Cuvântul 

vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere 

și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom 

scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de 

mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost 

adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea 

mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni, și cu daru-

rile Duhului Sfânt, împărțite după voia Sa!” (Evrei 2:2-4).  

Nu există nimic mai păcătos și mai periculos decât să-

L calci în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, tratând sângele Lui 

ca pe un lucru necurat și împotrivindu-te Duhului harului 

(Evrei 10:28-29). 

*  *  * 

Fragment din Esența Creștinismului. Teologie în limbaj simplu,                

Magna Gratia, www.magnagratia.org 

*  *  * 
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William S. Plumer (1802-1880):  predicator prezbiterian ameri-

can, slujitor al Evangheliei și autor a numeroase cărți; s-a născut 

la Greensburg, Pennsylvania. 
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HRISTOS, PROFETUL 

John Gill (1697-1771) 

 

Deși există multe alte nume și titluri ale lui Hristos, to-

tuși toate acestea se reduc la slujirile Lui de Profet, Preot și 

Rege. Se poate observa că acestea sunt împlinite de Hristos 

în ordinea în care sunt enumerate aici: El a împlinit mai întâi 

slujirea profetică, în care a intrat odată cu botezul Său și pe 

care a continuat-o de-a lungul vieții Sale.  

La moartea Sa, ca Preot, El S-a adus ca jertfă înaintea 

lui Dumnezeu, pentru păcatele poporului Său, iar acum tră-

iește pentru a mijloci pentru ei. Odată cu înălțarea Lui la cer, 

El a fost făcut și declarat Domn și Hristos. El șade ca Rege pe 

scaunul Său de domnie și, din acel moment, împlinește slu-

jirea Lui regală. Această slujire va deveni tot mai evidentă în 

viața de apoi. Ne vom îndrepta acum atenția către slujirea 

Lui profetică… 

În primul rând, s-a vestit mai dinainte că Hristos 

avea să vină în lume având rolul de Profet. De aceea, El a 

fost așteptat de către evrei în această calitate. Când ei au vă-

zut minunile făcute de El, ei au spus: „Cu adevărat, acesta 

este prorocul cel așteptat în lume” (Ioan 6:14), cu sensul că 

acest lucru fusese profețit de către Moise, căruia Domnul îi 

spusese: „Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca 
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tine” (Deuteronom 18:15, 18). Aici nu era vorba despre o suc-

cesiune de profeți, așa cum spun evreii, căci se vorbește des-

pre o singură persoană... nu despre Iosua, David, nici despre 

Ieremia, ci doar despre Isus din Nazaret, căruia I se aplică 

scrierile lui Moise și ale profeților (Faptele Apostolilor 3:22; 

7:37)… El a fost „înălțat” de către Dumnezeu ca profet. Evreii 

cunoșteau aceste lucruri, motiv pentru care L-au glorificat 

pe Dumnezeu și au considerat acea circumstanță ca fiind o 

vizitare blândă și plină de har din partea Lui (Luca 7:16). El 

a fost ridicat „dintre frații Lui”, fiind Fiul lui Avraam, Fiul lui 

David, parte din seminția lui Iuda, născut în Betleem, așa că 

era unul dintre Israeliți, după trup. 

El era „asemenea lui Moise” – un Profet asemenea lui, 

ba chiar mai mare decât Moise. Legea a venit prin Moise, dar 

harul și adevărul au venit prin Hristos. Așa cum Moise a fost 

ridicat și trimis să fie un răscumpărător al Israelului din 

Egipt, Hristos a fost ridicat și trimis să fie Mântuitor și Răs-

cumpărător al poporului Său, ba încă un Răscumpărător 

dintr-o robie mai rea decât cea egipteană. Așa cum Moise a 

fost credincios peste casa lui Israel, Isus a fost și El credin-

cios peste casa lui Dumnezeu, căci cei doi sunt comparați, 

însă superioritatea Îi aparține lui Hristos (Evrei 3:2-6). Cu-

vintele lui Dumnezeu au fost puse „în gura” lui Hristos. În-

vățătura pe care El a predicat-o nu a fost a Lui, ci a Tatălui 

Său. El nu a vorbit de la Sine, ci a spus exact ceea ce Tatăl I-

a transmis, și a spus tot ceea ce a primit de la Tatăl și ceea 
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ce I-a poruncit Tatăl. Așadar, Hristos a fost credincios Ace-

luia care L-a rânduit (Ioan 7:16; 8:29; 12:49-50; 15:15; 17:6, 

8). De aceea, oamenii trebuiau să ia aminte la Hristos, exact 

așa cum Tatăl i-a îndemnat pe apostoli să facă, atunci când 

a spus: „Acesta este Fiul Meu prea iubit... de El să ascultați” 

(Matei 17:5), referindu-se în mod clar la profeția de mai sus. 

Trăsăturile care L-au calificat pe Hristos pentru 

această slujire profetică au fost și ele prevestite, și țin de da-

rurile și harurile Duhului, pe care Hristos le-a primit fără 

măsură: „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci 

Domnul M-a uns să le aduc vești bune celor nenorociți” 

(Isaia 61:1). Plecând de la acest pasaj al Scripturii, Hristos a 

vestit prima Sa predică la Nazaret, și, după ce a citit textul, 

a spus: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, 

pe care le-ați auzit” (Luca 4:16-21; Isaia 11:1-2). 

Există și alte nume ale lui Hristos prin care este iden-

tificat în Vechiul Testament, cu referire la lucrarea Sa profe-

tică. El este denumit „Vestitor”, Vestitorul legământului, a 

Cărui lucrare a fost aceea de a explica și a declara sensul 

acestuia. Același lucru se aplică expresiei Apostolul mărturi-

sirii noastre: „un înger mijlocitor pentru el, unul din miile 

acelea, care îi vestesc omului calea pe care trebuie s-o ur-

meze” (Iov 33:23) – un Vestitor și Interpret al gândului și 

voii lui Dumnezeu, care stă la sânul Său și care a revelat voia 

Acestuia, a Cărui misiune a fost de a predica neprihănirea 
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Lui înaintea poporului Său. Și Hristos a făcut exact acest lu-

cru (Psalmii 40:9)… El mai este denumit „Sfetnic”, nu doar 

pentru că a fost preocupat de sfatul păcii, ci și pentru că ne 

sfătuiește și ne îndeamnă în Evanghelie, slujind deopotrivă 

sfinților și păcătoșilor (Isaia 9:6; Apocalipsa 3:18). El este 

ilustrat și ca „Învățător” al căilor lui Dumnezeu și al adevă-

rurilor Evangheliei, denumite Legea sau învățătura Sa (Isaia 

2:2-3; 42:4; Ioel 2:23)… Mai mult, El este denumit „lumina” 

Neamurilor și a Evreilor, care aduce cunoștința clară a ade-

vărului, așa cum se găsește în El însuși (Isaia 9:2; 42:6). În 

mod asemănător, El este denumit „Martor pe lângă popoare” 

(Isaia 55:4), fiind Martor al adevărului, lucru pentru care a 

venit în lume. Și cu adevărat El este Martorul credincios 

(Ioan 18:37; Apocalipsa 3:14)! Toate lucrurile care au îndrep-

tat privirile către slujirea profetică a lui Hristos s-au mani-

festat și s-au întâlnit în Isus, Domnul nostru – da, au fost 

prevestite până și locul și aspectele particulare din Iudeea, 

unde El trebuia să își exercite slujirea ca Profet (Isaia 9:1, cf. 

Matei 4:12-15). 

În al doilea rând, dovada caracterului profetic al lui 

Hristos, Cel care trebuia să vină, ține și de minunile să-

vârșite de El. Unii dintre evreii care au văzut minunea hră-

nirii celor 5000 de persoane cu cinci pâini și doi peștișori au 

fost convinși, așa că au spus: „Cu adevărat, acesta este pro-

rocul cel așteptat în lume” (Ioan 6:14). La momentul când El 

l-a înviat din morți pe fiul văduvei din Nain, pe când acesta 
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era dus spre mormânt, martorii au afirmat: „Un mare proroc 

s-a ridicat între noi” (Luca 7:16). Tot astfel, ca urmare a mi-

nunilor făcute de Hristos, Nicodim a fost convins că Hristos 

era „un Învățător, venit de la Dumnezeu” (Ioan 3:2). Evreii 

se așteptau ca, atunci când Mesia avea să vină în lume, El să 

facă minuni mari și multe. Astfel, ei aveau toate motivele ca 

să creadă acest lucru, pentru că așa fusese vestit mai dina-

inte despre El (Isaia 35:4-6). De aceea, când au văzut ce fel 

și cât de multe erau minunile făcute de Hristos, unii dintre 

ei au fost convinși prin acestea de faptul că El era Hristosul 

(Ioan 7:31). Când Ioan Botezătorul a trimis doi dintre uceni-

cii săi la Hristos pentru a-L întreba dacă El era „Cel ce tre-

buie să vină” – adică Profetul ce trebuia să vină – sau dacă 

trebuiau să „aștepte pe un altul”, El îi îndeamnă să meargă 

și să-i spună lui Ioan ceea ce au văzut și au auzit, adică să-i 

vorbească despre minunile săvârșite de El. El menționează 

în mod specific aceste lucruri și încheie acea circumstanță 

prin a spune că „săracilor li se vestește Evanghelia”, suge-

rând în mod clar că El era acel Profet care avea să le aducă 

vestea bună celor sărmani și că minunile Lui constituiau 

confirmarea acesteia (Matei 11:2-5). Hristos a făcut frecvent 

apel la minunile Sale, nu doar ca dovezi ale dumnezeirii Lui, 

ci și în sprijinul calității Sale de Mesia (Ioan 5:36; 10:37-38). 

Aceste minuni erau autentice, indubitabile. Ele erau minuni 

care depășeau legile și puterea naturii, pe care o simplă ființă 

creată nu le-ar fi putut face niciodată!… 
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În al treilea rând, elementele slujirii profetice îm-

plinită de Hristos au fost următoarele: 

1) Prevestirea evenimentelor viitoare. Întrucât El 

este Dumnezeu atotștiutor, El cunoaște toate lucrurile vii-

toare… Și le-a vestit mai dinainte, inclusiv lucruri mărunte, 

precum un măgăruș care este legat într-un anumit loc, către 

care i-a îndemnat pe ucenici să meargă să îl dezlege. El le-a 

spus ucenicilor chiar și ce anume îi vor întreba stăpânii aces-

tuia, și ce trebuiau să le răspundă. El le-a spus mai dinainte 

despre faptul că un om le va ieși în cale cu un vas cu apă, pe 

care ucenicii trebuiau să îl urmeze, și care îi va conduce la 

stăpânul casei unde trebuiau să celebreze Paștele împreună 

cu El (Marcu 11:2-6; 14:13, 16). 

Dar Hristos le-a vorbit în mod particular despre sufe-

rințele și moartea Lui mai dinainte ca acestea să se întâmple: 

despre maniera în care va muri, anume prin crucificare (Ma-

tei 16:21; 20:18-19; Ioan 12:31-32); despre mijloacele prin 

care se va produce moartea Lui – printr-unul dintre ucenicii 

Lui, care Îl va trăda, dându-L în mâinile vrăjmașilor Săi. El 

știa de la început cine Îl va trăda și le-a spus ucenicilor Lui 

în general că unul dintre ei va face acest lucru, mai apoi vor-

bindu-i în mod particular lui Iuda, îndemnându-l ca, ceea ce 

are de făcut, să facă repede. Când s-a apropiat momentul pu-

nerii în scenă a vicleșugului lui Iuda, Hristos le-a spus uce-

nicilor care erau cu El: „Cel ce mănâncă pâine cu Mine a ri-
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dicat călcâiul împotriva Mea”; și, la scurt timp, Iuda și-a fă-

cut apariția cu o mulțime mare de oameni și cu o trupă de 

soldați gata să-L prindă pe Isus la semnalul lui (Ioan 6:64; 

13:18, 21; Matei 26:46-47). Hristos a prevestit comporta-

mentul ucenicilor Lui față de El; toți aveau să găsească o pri-

cină de poticnire în El și să Îl abandoneze, spunând chiar, în 

mod specific, că Petru avea să se lepede de El de trei ori îna-

inte de cântecul cocoșului – și toate acestea s-au împlinit cu 

precizie matematică (Matei 26:31, 34, 56, 74-75). 

Tot astfel, El a vestit mai dinainte învierea Sa din morți 

în a treia zi, atât prin expresii mai obscure și figurative, cât 

și prin altele mai simple și mai clare, îndreptând atenția uce-

nicilor către semnul profetului Iona ca o metaforă a acestei 

învieri. Apoi, în ciuda tuturor măsurilor de precauție luate 

de evrei, învierea Lui s-a petrecut așa cum a fost vestită de 

El în timpul vieții Sale (Ioan 2:19; 12:39-40; Matei 16:21; 

27:63-66). El a vorbit mai dinainte despre lucrurile cu care 

ucenicii Lui aveau să se confrunte și de tratamentul pe care 

aveau să-l primească din partea oamenilor după înălțarea 

Lui, anume că aceștia aveau să fie târâți în fața consiliilor de 

judecată, bătuți în sinagogi și aduși în fața regilor și guver-

natorilor pentru Numele Său, că aveau să fie dați morții și că 

cei care aveau să îi ucidă își imaginau că fac o slujire lui 

Dumnezeu. Și toate acestea s-au împlinit în toți ucenicii Lui 

(Matei 10:17-18; Ioan 16:2). 
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El a prevestit distrugerea Ierusalimului, anume sem-

nele de dinaintea dezastrului, necazul care avea să cadă asu-

pra lui și ceea ce a urmat după acesta (Matei 24:1-51)… Car-

tea Apocalipsa este o profeție dată de Hristos lui Ioan, privi-

toare la toate lucrurile care aveau să cadă asupra Bisericii și 

asupra lumii, lucruri care priveau Biserica, de la învierea lui 

Hristos și până la cea de-a doua venire a Sa. Cea mai mare 

parte a acestei profeții a fost împlinită în chip uimitor, și, de 

aceea, avem motive serioase să credem că și restul cărții va 

fi împlinit la vremea cuvenită. 

2) Lucrarea Cuvântului. În Scriptură, aceasta este 

uneori denumită prorocie (1 Corinteni 14:3). Această slujire 

nu a fost împlinită de Hristos doar prin interpretarea Legii, 

conferindu-i adevăratul sens, îndreptând privirile către spi-

ritualitatea și extinderea ei și apărând-o de interpretările 

false ale fariseilor (Matei 5:1-48), ci în principal în predica-

rea Evangheliei. El a fost calificat în sens absolut să facă 

această lucrare. El a lucrat asiduu, predicând Evanghelia din 

cetate în cetate, oriunde era trimis, și aceasta în toată Gali-

leea și în celelalte ținuturi (Luca 4:43; Matei 4:23). El a făcut 

această lucrare cu o autoritate pe care cărturarii și fariseii 

nu o puteau avea (Matei 7:29), ba chiar cu toată autoritatea, 

propovăduind tot ce auzise de la Tatăl, care Îi transmisese 

tot gândul și voia, și care a pecetluit astfel profeția. De aceea, 

acum nu mai trebuie să ascultăm la revelațiile și profețiile 

pretinse de oameni, care sunt nepotrivite Cuvântului lui 
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Dumnezeu (Ioan 1:17; 15:15; Evrei 1:1-2; Daniel 9:24) pentru 

că El a propovăduit adevărul liber, curajos, fără teamă și fără 

părtinire, așa cum evreii înșiși au recunoscut (Matei 22:16). 

El a predicat cu atâta înțelepciune, prudență și capacitate de 

convingere, cum niciun om nu mai vorbise până la El (Ioan 

7:46), cu atâta blândețe și folosind cuvinte pline de har – 

pentru că harul era revărsat de pe buzele Sale – încât cuvin-

tele Lui au fost uluitoare pentru cei care L-au auzit (Psalmii 

45:2; Luca 4:22). Această parte a slujirii Sale profetice ține 

nu doar de lucrarea exterioară a Cuvântului, ci și de ilumi-

narea puternică și interioară a minții, deschizând inimi, ca 

în cazul Lidiei (Faptele Apostolilor 16:31), lucrare care a în-

soțit propovăduirea, deschizând mintea ca să înțeleagă 

Scripturile, ca să primească și să îmbrățișeze adevărul aces-

tora – cuvântul venind nu doar prin vorbe, ci și cu putere, cu 

Duhul Sfânt și cu multă îndrăzneală. 

În al patrulea rând, vremea când această slujire a 

fost împlinită de Hristos – se poate observa că această slu-

jire poate fi considerată ca împlinită fie „nemijlocit”6, fie 

„mijlocit”.7  

1) Nemijlocit, de către Hristos, în propria Per-

soană. Această parte a slujirii a fost împlinită aici, pe pă-

mânt, în starea Sa de smerire. El a venit ca Învățător din 

 
6 nemijlocit – direct, fără intervenția vreunui lucru sau a unei persoane. 
7 mijlocit – indirect, acționând prin ceva sau prin cineva. 
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partea lui Dumnezeu, fiind trimis și uns de El pentru a pro-

povădui Evanghelia. El a intrat rapid în această slujire după 

botezul Său și a continuat să o împlinească până la moartea 

Sa, dar s-a adresat doar oilor pierdute ale lui Israel, la care 

fusese trimis. Față de acestea, El le-a dat apostolilor o trimi-

tere de a predica Evanghelia în acea vreme, căci El era „un 

slujitor al tăierii împrejur” adică un slujitor față de Evreii 

tăiați împrejur, și doar față de ei (Romani 15:8). 

2) Mijlocit, prin Duhul Său, prin profeții Vechiului 

Testament și prin apostolii și slujitorii din Noul Testa-

ment. În acest sens, El a împlinit slujba de Profet atât înainte 

cât și după starea Sa de smerire. 

a. Înainte de întruparea Lui: Fără îndoială că El a 

apărut uneori în formă omenească și a predicat Evanghelia 

oamenilor, așa cum a făcut-o părinților din Grădina Edenu-

lui, imediat după căderea acestora. El a afirmat că „Sămânța 

femeii”, adică El,8 avea să „zdrobească capul șarpelui”. As-

tfel, strict vorbind, Evanghelia a început să fie propovăduită 

de Domnul (Geneza 3:15; Evrei 2:3). Tot așa, sub numele de 

Îngerul Domnului, și foarte probabil într-o formă ome-

nească, El a venit la Avraam și a predicat Evanghelia, spu-

nându-i: „Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate 

în sămânța ta” (Geneza 22:15-18; Galateni 3:8). El a fost ală-

turi de miile de îngeri la Muntele Sinai… A fost alături de 

 
8 Unii cred că termenul „sămânța” îi include și pe aleșii lui Dumnezeu. 
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Moise în pustie, căruia i-a vorbit pe Muntele Sinai, dându-i 

cuvintele vii ale lui Dumnezeu (Psalmii 68:17-18; Faptele 

Apostolilor 7:38)… întrucât despre Hristos s-a vorbit de că-

tre toți profeții sfinți care au fost de la începutul lumii că, 

prin Duhul Său, El a vorbit în ei și a mărturisit despre sufe-

rințele Lui și despre slava care avea să vină (1 Petru 3:18-20; 

1:11). 

b. Hristos a continuat împlinirea slujirii profetice 

și după încheierea stării Sale de smerire, adică după ce a 

fost înviat din morți și înălțat în slavă. El S-a arătat uce-

nicilor Săi și le-a explicat Scripturile, care vorbeau despre El. 

Le-a deschis mintea ca să o poată înțelege și le-a vorbit des-

pre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. I-a învă-

țat aceste lucruri și le-a împrospătat trimiterea de a predica 

și de a boteza, lărgind aria lor de lucrare. Hristos a promis 

prezența Lui alături de ei și de succesorii lor până la sfârșitul 

lumii. Prin intermediul lor, dar nu în propria Persoană, după 

înălțarea Sa la cer, El a mers înainte și a predicat pace ace-

lora care erau departe și aproape, deopotrivă Evrei și Nea-

muri, Hristos vorbind în și prin slujitorii Lui. Cei care îi aud 

pe aceștia, Îl aud pe El; cei care îi disprețuiesc pe ei, Îl dis-

prețuiesc pe El. Așa continuă și va continua El să împlinească 

slujirea Sa profetică în și prin slujitorii Lui, prin Duhul Său 

Sfânt, însoțind propovăduirea lor de-a lungul tuturor veacu-

rilor, până la sfârșitul lumii, până când El îi va fi adunat pe 

toți aleșii Lui în turma Sa. 
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*  *  * 

Fragment din cartea A Complete Body of Doctrinal Divinity Deduced 

from the Scriptures, Baptist Standard Bearer, www.standardbearer.org 

*  *  * 

John Gill (1697-1771):  predicator, teolog și învățat englez; s-a 

născut la Kettering, Northamptonshire. 

*  *  * 

Cei care vor să le propovăduiască oamenilor trebuie să fie 

mai întâi învățați ei înșiși de Hristos. Toți profeții din ve-

chime și toți păstorii și învățătorii Noului Testament și-au 

aprins candelele de la torța Lui… Ceea ce Pavel a primit de 

la Domnul, a dat mai departe Bisericii. Isus Hristos este Ma-

rele Păstor, iar toți cei ce fac slujba pastorală își primesc da-

rurile și trimiterea de la El. Aceste lucruri sunt implicații 

clare ale slujirii profetice a lui Hristos. - John Flavel 
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HRISTOS, PREOTUL 

Thomas Watson (c. 1620-1686) 

 

Acum, la sfârșitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca 

să șteargă păcatul prin jertfa Sa. (Evrei 9:26) 

 

Întrebare: cum împlinește Hristos lucrarea de 

Preot? Răspuns: prin faptul că Se aduce ca jertfă pentru a 

împlini dreptatea divină și pentru a face pace între noi și 

Dumnezeu, ca și prin a face mijlocire continuă pentru noi. 

Care sunt, deci, părțile componente ale lucrării preoțești a 

lui Hristos? Lucrarea preoțească a lui Hristos se constituie 

din două părți: satisfacerea dreptății lui Dumnezeu și mijlo-

cirea. 

În ce privește satisfacerea dreptății lui Dumnezeu de 

către Hristos, această slujire este constituită din două com-

ponente: (1) ascultarea Lui activă, prin faptul că a împlinit 

orice cerință a neprihănirii (Matei 3:15). Hristos a împlinit 

tot ceea ce Legea cerea. Viața Lui sfântă a constituit un co-

mentariu perfect asupra Legii lui Dumnezeu, iar El a ascultat 

de Lege pentru noi. (2) ascultarea Lui pasivă, prin faptul că 

vinovăția noastră a fost transferată asupra Lui și I-a fost im-

putată, Hristos suferind pedeapsa pe care noi o meritam. El 

a venit în această lume pentru a îndepărta păcatul, jertfindu-

Se pe cruce. Mielul pascal jertfit era un simbol al lui Hristos 
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care S-a jertfit pentru noi. Păcatul nu putea fi îndepărtat fără 

sânge. Fără vărsare de sânge, nu există iertare de păcate 

(Evrei 9:22). Hristos nu a fost doar un Miel fără pată, ci Mi-

elul junghiat. 

De ce a fost necesar să existe un preot?  Era nevoie 

de un preot care să fie un mediator, care să mijlocească între 

ființa vinovată și Dumnezeul cel sfânt. Cum a putut Hristos 

să sufere, dacă El era Dumnezeu? Hristos a suferit doar în 

natura Sa omenească. Dar dacă doar umanitatea lui Hristos 

a suferit, cum ar putea această suferință să satisfacă drepta-

tea cerută pentru păcat? Natura omenească a Lui a fost unită 

cu cea divină și, din acest motiv, atunci când natura ome-

nească a suferit, cea divină a fost satisfăcută. Dumnezeirea 

lui Hristos a susținut natura Lui omenească așa încât să nu 

sucombe, lucru care a dat vrednicie și merit suferințelor Lui. 

Altarul sfințește lucrul care este jertfit pe el (Matei 23:19). 

Tot astfel, altarul naturii divine a lui Hristos a sfințit jertfa 

morții Sale și i-a dat valoare infinită. 

În ce fel este dovedită dimensiunea uriașă a sufe-

rințelor lui Hristos? (1) Prin suferințele din trupul Său. El a 

suferit cu adevărat, nu doar în aparență. Apostolul denu-

mește aceste suferințe cu expresia „moarte de cruce” (Fili-

peni 2:8)… Numai gândurile îndreptate către aceste sufe-

rințe L-au făcut pe Hristos să verse stropi mari de sânge în 

Grădina Ghetsimani (Luca 22:44). Moartea Lui a fost o 

moarte rușinoasă, dureroasă, o moarte blestemată. Hristos 
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a suferit în toate simțurile Lui. Ochii Lui au avut înaintea lor 

două categorii triste de oameni: pe vrăjmașii Lui, care Îl in-

sultau, și pe mama Lui, care plângea. Urechile Lui au fost pline 

de batjocurile oamenilor: „Pe alții i-a mântuit iar pe Sine nu 

Se poate mântui!” (Matei 27:42). Simțul Lui olfactiv a fost 

dezgustat de flegmele aruncate asupra feței Lui. Limba Lui a 

simțit amarul oțetului pe care oamenii I l-au dat să îl bea. Mâ-

inile, picioarele și fruntea Lui au suferit dramatic atunci când 

cununa de spini și cuiele au fost înfipte în ele. Întregul Său 

trup era o mare rană deschisă, altădată de un alb imaculat, 

acum însă vopsit în culoarea purpurie a sângelui Său. (2) Prin 

suferințele Sale sufletești. El a fost strivit în presa mâniei Ta-

tălui Său. Această suferință L-a făcut să strige cu glas tare pe 

cruce: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pă-

răsit” (Matei 27:46). Pe cruce, Hristos a suferit o dublă eclipsă 

– o eclipsă a soarelui și o eclipsă a luminii feței lui Dumnezeu. 

Cât de amară trebuie să fi fost această agonie!… Hristos a sim-

țit durerile Iadului în sufletul Său; chiar dacă nu în persoană, 

totuși El a suferit echivalentul acestora. 

De ce a suferit Hristos? Cu siguranță că nu pentru vreun 

defect al Său. Mesia „va fi stârpit, dar nu pentru Sine” (Daniel 

9:26; Isaia 53:6), ci pentru noi… El a suferit ca să împlinească 

dreptatea lui Dumnezeu pentru noi. Prin păcatele noastre, noi 

Îl jignisem într-un mod infinit pe Dumnezeu și, chiar dacă am 

fi vărsat râuri de lacrimi, dacă am fi adus milioane de jertfe și 

arderi de tot, tot n-am fi reușit să-L împăcăm vreodată pe 
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Dumnezeul cel mânios. De aceea, Hristos trebuia să moară 

pentru ca dreptatea lui Dumnezeu să fie satisfăcută. 

Uneori se dezbate aprins printre teologi dilema dacă 

Dumnezeu ar fi putut vreodată să ierte păcatul fără o jertfă. 

Nu cred că putem să avem vreo dispută pe ceea ce Dumnezeu 

ar fi făcut, câtă vreme vedem că El a fost hotărât ca Legea 

Lui să fie împlinită și ca omul să fie mântuit deopotrivă pe 

calea dreptății și a îndurării, motiv pentru care a fost necesar 

ca Hristos să-Și dea viața ca jertfă: 

(1) Pentru a împlini profețiile Scripturii: „Așa este 

scris, și așa trebuia să pătimească Hristos” (Luca 24:46). 

(2) Pentru a ne aduce în favoarea lui Dumnezeu. Una 

este ca un trădător să fie iertat, și cu totul altceva este să 

ajungă prieten cu cel pe care l-a trădat. Sângele lui Hristos nu 

doar că este denumit jertfă, prin care Dumnezeu a fost liniștit 

în mânia Lui, ci și o propițiere,9 prin care Dumnezeu Își arată 

harul și prietenia față de noi. Hristos este scaunul îndurării 

pentru noi, de unde Dumnezeu ne dă răspunsuri de pace. 

(3) Hristos a murit pentru a împlini testamentul 

Său cu propriul sânge. Au existat multe lucruri care formau 

moștenirea pe care Hristos a dorit să o lase credincioșilor, 

dar toate acestea ar fi fost nule și neavenite dacă El nu ar fi 

murit și dacă, prin moartea Lui, nu ar fi confirmat testamen-

tul Său (Evrei 9:16). Un testament are valoare doar după ce 

 
9 propițiere – satisfacerea dreptății divine și, astfel, stingerea mâniei Lui. 
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a murit cel care l-a făcut. De aceea, până la moartea lui Hris-

tos, misiunea Duhului, promisiunile, acele lucruri care com-

pun moștenirea, nu au intrat în vigoare. Prin sângele Său, 

Hristos le-a pecetluit, așa încât credincioșii pot să aibă parte 

de ele de acum înainte. 

(4) Hristos a murit pentru a obține pentru noi loca-

șuri glorioase în ceruri. De aceea, Raiul nu este doar o pro-

misiune, ci și o posesiune „câștigată” (Efeseni 1:14). Hristos 

a murit pentru ridicarea noastră, El a suferit pentru ca noi 

să putem domni alături de El, și a stat pe cruce pentru ca noi 

să putem sta lângă scaunul Lui de domnie. Cerul fusese în-

chis, dar crucea lui Hristos constituie scara pe care noi ur-

căm la cer. Răstignirea Lui este încununarea noastră. 

APLICAȚII 

1) În jertfa sângeroasă a lui Hristos putem vedea na-

tura oribilă a păcatului. Este adevărat, păcatul este atât de 

odios încât l-a izgonit pe Adam din Paradis și i-a aruncat pe 

îngeri în Iad. Totuși, ceea ce îi demonstrează acest caracter cel 

mai mult este că L-a făcut pe Hristos să Își acopere gloria și 

să Își verse sângele. Ar trebui să privim către păcat cu indig-

nare, să îl vânăm cu o mânie sfântă și să vărsăm sângele ace-

lor păcate care au vărsat sângele lui Hristos… Priveliștea tru-

pului sângeros al lui Hristos ar trebui să aprindă în noi un foc 

împotriva păcatului… Să nu nutrim vreodată bucurie în noi 
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pentru acele lucruri care L-au făcut pe Hristos să fie Om al 

durerii. 

2) Este Hristos Preotul nostru jertfit? Iată cum se 

dovedesc și se manifestă îndurarea și dreptatea lui Dum-

nezeu. Aș putea să spun alături de apostol, „uite-te dar la 

bunătatea și asprimea lui Dumnezeu” (Romani 11:22). (1) 

Bunătatea lui Dumnezeu prin faptul că a oferit o jertfă. Dacă 

Hristos n-ar fi suferit pe cruce, noi ar fi trebuit să petrecem 

veșnicia în Iad, împlinind în felul acesta dreptatea lui Dum-

nezeu. (2) Severitatea lui Dumnezeu. Chiar dacă a fost vorba 

de propriul Său Fiu, Fiul dragostei Sale, pentru că păcatele 

noastre au fost puse asupra Lui, Dumnezeu nu L-a scutit, ci 

mânia Lui s-a aprins împotriva Fiului Său (Romani 8:32). 

Dacă Dumnezeu a fost atât de sever cu propriul Fiu, cât de 

îngrozitoare trebuie să fie mânia Lui în acea zi când ea se va 

îndrepta împotriva vrăjmașilor Săi! Cei care mor încăpățâ-

nați în nepocăință vor trebui să simtă aceeași mânie de care 

Hristos a avut parte și, pentru că ei nu pot să o suporte ime-

diat, vor trebui să aibă parte de ea pe veci. 

3) Este Hristos Preotul nostru, care S-a jertfit pen-

tru noi? Atunci iată, aceasta este dragostea fierbinte a lui 

Hristos pentru noi, păcătoșii. Augustin10 spunea: „crucea a 

fost un amvon de la care Hristos a propovăduit dragostea Lui 

 
10 Aurelius Augustin (354-430) – teolog și episcop de Hippo Regius, în partea de nord a 
Africii. 
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față de această lume”. Moartea necesară a lui Hristos a valo-

rat mai mult decât dacă toți îngerii ar fi fost făcuți praf. 

Moartea necesară a lui Hristos este cu atât mai mult o do-

vadă a dragostei Lui, pentru că El a murit ca un răufăcător, 

având aruncată asupra Lui întreaga povară a păcatelor omu-

lui, murind astfel pentru vrăjmașii Lui (Romani 5:10). Pal-

mierul își revarsă ca niște lacrimi prețiosul balsam pentru a-

i vindeca pe cei care, de fapt, îl taie și îl rănesc. Tot așa, Hris-

tos Și-a vărsat sângele prețios pentru a-i vindeca pe cei care 

L-au crucificat. El a murit necondiționat. El Și-a adus singur 

trupul ca jertfă (Evrei 10:10). Chiar dacă suferințele Lui au 

fost atât de mari încât I-au provocat suspine, lacrimi și sân-

gerări, nimic din toate acestea nu L-au putut determina să 

renunțe. „Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va învi-

ora” (Isaia 53:11). Hristos a fost trudit din greu pe cruce, și 

totuși n-a abandonat-o, ci a privit la lacrimile și sângele Său 

cu plăcere, pentru că, prin acestea, El vedea înaintând răs-

cumpărarea aleșilor Lui din lume. O, ce dragoste infinită și 

uimitoare din partea lui Hristos! O dragoste care întrece 

orice cunoștință – inegalabilă printre oameni și îngeri (Efe-

seni 3:19). Cât de profund ar trebui să fim influențați de 

această dragoste!… La moartea și patima lui Hristos, până și 

pietrele s-au mișcat: „stâncile s-au despicat” (Matei 27:51). 

Dacă Îl privim pe Hristos în moartea Lui pe cruce și nu sun-

tem mișcați de dragostea Lui, înseamnă că avem inimile mai 

tari decât pietrele. 
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4) Este Hristos jertfa noastră? Atunci iată perfecți-

unile jertfei Lui. (1) Jertfa Lui este perfectă. „Printr-o sin-

gură jertfă El i-a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce 

sunt sfințiți” (Evrei 10:14). De aceea, cât de jignitoare față de 

Dumnezeu trebuie să fie gesturile acelora care pun meritele 

lor și rugăciunile sfinților alături de jertfa lui Hristos! Ei Îl 

jertfesc zilnic în acel maslu, insinuând că jertfa lui Hristos 

pe cruce ar fi fost imperfectă. Aceasta este o blasfemie împo-

triva lucrării preoțești a lui Hristos. (2) Jertfa lui Hristos este 

meritorie. El nu a murit ca exemplu pentru noi, ci pentru a 

obține pentru noi o mântuire meritorie. Întrucât Persoana 

care a suferit era deopotrivă Dumnezeu și om, acest lucru a 

atras virtute asupra suferințelor Sale, iar păcatele noastre au 

fost expiate11 și mânia lui Dumnezeu a fost stinsă... Imediat 

ce Hristos a murit, mânia lui Dumnezeu a fost liniștită. 

(3) Jertfa lui Hristos aduce cu ea binecuvântări… Ea obține 

justificarea12 ființelor noastre, acceptarea slujirii noastre, ac-

cesul curajos la Dumnezeu și intrarea în locul sfânt al cerului 

(Evrei 10:19)… Așa cum Israelul a trecut Marea Roșie către 

Canaan, și noi intrăm în Canaanul ceresc, trecând prin Ma-

rea Roșie a sângelui lui Hristos. 

 
11 expiat – un lucru pentru care s-a plătit. 
12 justificarea – „Justificarea este un act al harului necondiționat al lui Dumnezeu, prin 

care El iartă toate păcatele noastre și ne acceptă socotindu-ne neprihăniți înaintea Lui doar 
ca urmare a faptului că ne-a fost atribuită neprihănirea lui Hristos și că L-am primit numai 
prin credință.” (Spurgeon’s Catechism, 32). A se vedea revista Vestitorul Evangheliei Ha-

rului nr. 1, Justificarea, disponibilă gratuit în format electronic la Asociația Magna Gratia, 
www.magnagratia.org. 
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5) Haideți să aplicăm sufletelor noastre acest sânge 

al lui Hristos. Toată valoarea unui medicament stă în apli-

carea lui. Chiar dacă există medicamentul vindecător în sân-

gele lui Dumnezeu, el nu va vindeca dacă nu este aplicat și 

folosit prin credință… Credința face ca jertfa lui Hristos să 

fie socotită în contul nostru. „Hristos Isus, Domnul meu” (Fi-

lipeni 3:8). Nu existența aurului în mină este ceea ce îmbo-

gățește, ci atunci când îl ai în mâinile tale. Credința este 

mâna care primește meritele de aur ale lui Hristos… Cre-

dința deschide rănile lui Hristos și consumă băutura preți-

oasă și dătătoare de viață a sângelui Său. Fără credință, Hris-

tos Însuși nu ne va fi de niciun folos. 

6) Jertfirea sângelui lui Hristos ne aduce mângâieri 

infinite. Acesta este sângele ispășirii. „Crucea lui Hristos 

este temeiul eliberării noastre” (John Calvin), temelia și iz-

vorul mântuirii noastre. (1) Acest sânge aduce mângâiere 

când ne simțim vinovați! „O”, spune sufletul, „păcatele mele 

mă necăjesc, dar sângele lui Hristos a fost jertfit pentru ier-

tarea păcatelor” (Matei 26:28). Haideți să aruncăm toate pă-

catele noastre asupra lui Hristos, așa încât ele nu vor mai fi 

ale noastre, ci El le va șterge. (2) Sângele lui Hristos ne aduce 

mângâiere când ne simțim murdari. Sângele lui Hristos este 

un sânge al vindecării și al curățării. El vindecă: „prin rănile 

Lui suntem tămăduiți” (Isaia 53:5). El este cel mai bun bal-

sam atunci când suntem loviți de armele celui rău, căci vin-

decă și de la distanță. Chiar dacă Hristos este în ceruri, noi 
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putem experimenta meritele vindecătoare ale sângelui Său 

în mijlocul problemelor noastre sângeroase. Sângele Lui cu-

răță. De aceea, el este comparat cu un izvor de apă (Zaharia 

13:1). Cuvântul lui Dumnezeu este ca o oglindă, care ne arată 

petele noastre, pe când sângele lui Hristos este un izvor care 

le spală, transformând lepra noastră în curăție. „Sângele lui 

Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat” (1 Ioan 1:7). 

Fără îndoială că există o pată atât de neagră încât sângele lui 

Hristos nu o mai spală, anume păcatul împotriva Duhului 

Sfânt. Totuși, în sângele lui Hristos există suficient merit 

pentru a spăla orice alt păcat, însă cel care a făcut acest păcat 

nu va putea fi spălat, pentru că el batjocorește sângele lui 

Hristos și-l calcă în picioare (Evrei 10:29). Iată ce medica-

ment puternic este sângele lui Hristos: el este ancora credin-

ței noastre, izvorul bucuriei noastre, cununa dorințelor 

noastre și singurul nostru sprijin, atât în viață cât și în 

moarte. În toate temerile noastre, haideți să ne mângâiem 

privind constant la jertfa ispășitoare a sângelui lui Hristos. 

El a murit obținând mântuirea noastră, dar a ieșit biruitor. 

Înaintea lui Dumnezeu, El a obținut mântuirea noastră prin 

sângele Lui. Înaintea Satanei, El a fost biruitor, crucea Lui 

fiind carul Său triumfător, prin care a supus Iadul și moartea 

în robie. 

7) Haideți să Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru 

această jertfă prețioasă a morții lui Hristos. „Binecuvân-

tează-L, suflete, pe Domnul” (Psalmii 103:1). Pentru ce 
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anume Îl binecuvântează David pe Dumnezeu? „El îți izbă-

vește viața din groapă”. Hristos S-a adus ca jertfă pentru pă-

cat, pentru noi, așa că haideți să aducem și noi ființele noas-

tre ca jertfă de mulțumire înaintea Lui. Dacă un om îl scapă 

pe un altul de o datorie mare, nu va fi oare recunoscător 

acesta din urmă? Haideți să ne înfățișăm înaintea lui Hristos 

cu roadele neprihănirii, care sunt spre gloria și lauda lui 

Dumnezeu. 

*  *  * 

Fragment din cartea A Body of Divinity, The Banner of Truth Trust, 

www.banneroftruth.org. 

*  *  * 

Thomas Watson (c. 1620-1686): predicator puritan și autor pro-

lific; data și locul nașterii nu se cunosc. 
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HRISTOS, ÎNĂLȚAT                                    

ȘI PROSLĂVIT 

William S. Plumer (1802-1880) 

 

Prima etapă în proslăvirea lui Hristos a constat în în-

vierea Lui, cea de-a doua în înălțarea Lui la cer și cea de-a 

treia în așezarea Lui la dreapta lui Dumnezeu. Deoarece ne-

am uitat deja pe scurt la prima, ne vom îndrepta atenția 

acum către celelalte două. 

I. Înălțarea lui Hristos: 

1. După ce a fost înviat din morți, Domnul nostru 

nu S-a înălțat imediat la cer, ci a rămas pe pământ timp 

de 40 de zile (Faptele Apostolilor 1:3). Prin această întâr-

ziere (1) El avea să aducă înaintea ucenicilor Săi toate dove-

zile rezonabile ale umanității Sale: „Uitați-vă la mâinile și pi-

cioarele Mele, Eu sunt; pipăiți-Mă și vedeți: un duh n-are nici 

carne, nici oase, cum vedeți că am Eu. Și, după ce a zis aceste 

vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele Sale” (Luca 24:39-40). 

La multă vreme după înălțarea Sa la cer, ultimul dintre apos-

toli a mărturisit aceasta: „Ce era de la început, ce am auzit, 

ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu 

mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieții... aceea vă ves-

tim și vouă” (1 Ioan 1:1-3). (2) Hristos avea să aducă toate 

dovezile rezonabile privitoare la realitatea învierii Sale. El a 
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făcut aceasta în multe modalități, și chiar l-a chemat pe unul 

dintre cei ce se îndoiau să se atingă de mâinile Sale și de 

coapsa Sa (Ioan 20:27). Fără îndoială, El S-a arătat viu după 

patima Sa prin multe semne indubitabile (Faptele Apostoli-

lor 1:3). (3) Hristos a rămas pe pământ pentru o vreme ca să 

îi poată ajuta pe ucenicii Lui să se recupereze din șocul teribil 

pe care îl experimentaseră în credința lor la răstignire, și ca 

să îi poată confirma și învăța în ce privește natura și lucrurile 

Împărăției Sale. „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, 

că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în 

Legea lui Moise, în Proroci și în Psalmi. Atunci le-a deschis 

mintea, ca să înțeleagă Scripturile” (Luca 24:44-45). 

2. Profețiile care vorbeau despre înălțarea Domnu-

lui nostru și Scriptura nu pot fi încălcate, așa că trebuiau 

să fie împlinite. De aceea, citim că „Dumnezeu Se suie în 

mijlocul strigătelor de biruință, Domnul înaintează în sune-

tul trâmbiței” (Psalmii 47:5). „Te-ai suit pe înălțime, ai luat 

prinși de război, ai luat în dar oameni; cei răzvrătiți vor locui 

și ei lângă Domnul Dumnezeu” (Psalmii 68:18). Despre 

această profeție avem o interpretare inspirată și infailibilă 

care ne este dată prin Pavel în Efeseni 4:8-13. Daniel a pre-

vestit același lucru: „M-am uitat în timpul vedeniilor mele de 

noapte, și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al 

omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile și a fost adus 

înaintea Lui. I S-a dat stăpânire, slavă și putere împără-

tească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile, 
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și oamenii de toate limbile” (Daniel 7:13-14). Însuși Domnul 

nostru a vestit mai dinainte înălțarea Lui: „Mă duc la Tatăl” 

(Ioan 14:28); „Mă duc la Cel ce M-a trimis” (Ioan 16:5; v. Ioan 

1:51). Și a spus multe alte lucruri despre același subiect. De 

aceea, dincolo de orice îndoială, existau multiple profeții 

spuse de-a lungul a cel puțin 1000 de ani care cereau ca Hris-

tos să Se înalțe la Dumnezeu. 

3. Relatările istorice demonstrează și agreează în 

totalitate cu profețiile. Chiar dacă nici Matei și nici Ioan nu 

relatează înălțarea lui Hristos, totuși ea este prezentată în 

patru cărți ale Noului Testament. Mărturia lui Marcu pe 

acest subiect este următoarea: „Domnul Isus, după ce a vor-

bit cu ei, S-a înălțat la cer, și a șezut la dreapta lui Dumne-

zeu” (Marcu 16:19). În Evanghelia lui, Luca spune: „El i-a dus 

afară până spre Betania. Și-a ridicat mâinile, și i-a binecu-

vântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei, și a fost 

înălțat la cer” (Luca 24:50-51). În Faptele Apostolilor 1:9-11, 

citim că, „După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei 

la El, S-a înălțat la cer, și un nor L-a ascuns de ochii lor”. 

Apostolii priveau în mod clar către ceruri pe când El Se 

înălța, când, dintr-o dată, doi bărbați îmbrăcați în alb au stat 

alături de ei și le-au spus: „Bărbați Galileeni, de ce stați și vă 

uitați spre cer? Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul 

vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer”. 

În 1 Timotei 3:16, Pavel spune că El a fost „înălțat în slavă”. 

Iată, istoria se află în linie cu profeția și o explică… 
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4. Hristos S-a înălțat la ceruri de pe Muntele Măsli-

nilor. Despre înălțarea Lui la Cer se spune în mod expres că 

era necesară: „cerul trebuie să-L primească, până la vremile 

așezării din nou a tuturor lucrurilor” (Faptele Apostolilor 

3:21). Planul lui Dumnezeu, adevărul profeției și necesitatea 

lucrurilor cereau să aibă loc înălțarea lui Hristos la ceruri. 

Marcu spune: „S-a înălțat la cer”. Luca afirmă, „a fost înălțat 

la cer”. Hristos însuși a spus: „nimeni nu s-a suit în cer, afară 

de Cel ce S-a pogorât din cer, adică Fiul omului, care este în 

cer” (Ioan 3:13). În Faptele Apostolilor 1:11 avem, de data 

aceasta, cuvintele îngerilor: „Acest Isus, care S-a înălțat la cer 

din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut mer-

gând la cer”. Ștefan a văzut „cerurile deschise, și pe Fiul omu-

lui stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu” (Faptele Apos-

tolilor 7:56). Pavel îi avertizează pe stăpâni să fie blânzi și 

buni cu supușii lor, dându-le drept motiv următoarea afirma-

ție: „știți că Stăpânul lor și al vostru este în cer” (Efeseni 6:9). 

Tot astfel, „cetățenia noastră este în ceruri, de unde Îl și aș-

teptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos” (Filipeni 3:20). 

„Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână 

omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a 

intrat chiar în cer, ca să Se înfățișeze acum, pentru noi, înain-

tea lui Dumnezeu” (Evrei 9:24). La rândul lui, Petru spune 

despre Hristos că este „în ceruri”. Pavel afirmă chiar că El este 

„înălțat mai presus de ceruri” (Evrei 7:26). Această modalitate 

de exprimare poate să facă referire la ideea iudaică a celor trei 
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ceruri – primul, atmosfera, apoi bolta cerească pe care stau 

stelele. Hristos este înălțat mai presus de aceste ceruri, in-

trând în al treilea cer, denumit adesea „cerul cerurilor”. 

5. Atunci când vorbim despre înălțarea lui Hristos, ne 

referim la înălțarea Sa în trup și suflet omenesc. Natura Sa 

divină umple și întotdeauna a umplut cerurile și pământul. În 

esență, ea umple tot spațiul, căci nu este limitată la un loc 

anume, ci pătrunde în imensitatea spațiului. Atunci când Hris-

tos a umblat aici pe pământ, El a vorbit despre Fiul Omului ca 

și cum s-ar fi aflat chiar și atunci în ceruri (Ioan 3:13). Acest 

lucru a fost adevărat în toate timpurile în ce privește natura Sa 

divină, și doar în privința acestei naturi. Efectul acestei înălțări 

asupra naturii omenești a lui Hristos nu a constat în anihilarea 

acesteia din urmă, nici în alterarea ei așa încât să înceteze să 

fie o natură omenească, ci în glorificarea ei, în încununarea ei 

cu slavă și cinste. Când Saul din Tars L-a întâlnit și L-a văzut, 

la scurt timp după înălțare, Hristos a strălucit mai puternic de-

cât lumina soarelui. Vedenia aceasta a produs o orbire care a 

trebuit să fie vindecată miraculos. După 60 de ani, Ioan L-a vă-

zut și a căzut la picioarele Sale ca mort. Modalitatea obișnuită 

de a explica această schimbare minunată în chipul lui Hristos 

este că, în timp ce El a fost aici, pe pământ, gloria Lui a fost 

acoperită. La schimbarea Lui la față, acest văl a fost îndepărtat, 

iar hainele Lui au devenit albe și strălucitoare. În ceruri nu 

există niciun văl și niciun acoperământ. Gloria Lui strălucește 

acolo cu putere, și nimic nu o mai acoperă sau împiedică. 
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6. Modalitatea înălțării lui Hristos este vrednică de 

atenția noastră. Hristos nu S-a înălțat metaforic sau figurativ; 

El nu S-a înălțat spiritual, ci trupește; nu pe neștiute, ci vizibil. 

Ucenicii L-au văzut înălțându-Se la cer la fel de clar cum L-au 

văzut pe cruce, în barcă sau pe malul mării. El S-a înălțat fiind 

acoperit de un nor. Nimeni nu ne-a lăsat scris cât de strălucitor 

era acel nor sau cum arăta el, dar trebuie să fi fost asemenea 

norului pe care El va reveni, spre judecată (Faptele Apostolilor 

1:11). El nici nu S-a înălțat dintr-o dată. Nu, ci Hristos a fost 

văzut părăsind pământul, și văzut câtva timp după ce S-a ridi-

cat de la sol. Ucenicii L-au privit pe când Se înălța. De aceea, 

înălțarea Lui a fost una triumfătoare! Cu 43 de zile mai de-

vreme, El intra în Ierusalim călare pe mânzul unei măgărițe. 

Acum, El Se înălța triumfător în Ierusalimul ceresc. El a părăsit 

lumea aceasta lăsând în urmă cuvinte de încurajare și binecu-

vântare pentru cei smeriți. Primele cinci propoziții ale Predicii 

Lui de pe Munte au început cu acest cuvânt – ferice. Ultimul 

lucru pe care l-a făcut pe pământ a fost să pronunțe o binecu-

vântare asupra poporului Său. Înălțarea Lui la ceruri a fost glo-

rioasă în orice fel. Înfățișarea Lui era fără îndoială glorioasă… 

Înălțarea Domnului nostru a fost în orice fel un eveniment fe-

ricit și așa a fost văzută de ucenicii Lui, după cum ne infor-

mează Luca în mod specific. Ea a constituit rodul binecuvântat 

al suferințelor și ascultării Sale. Înălțarea Lui a fost mărturisită 

de un număr suficient de oameni competenți și credibili, for-

mând cel puțin 500 de martori (1 Corinteni 15:6)… 
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II. Hristos este așezat la dreapta lui Dumnezeu. 

Aceasta constituie a treia măsură a răsplătirii Domnului nos-

tru – al treilea pas în proslăvirea Lui. Și acest lucru fusese 

cerut prin profeție. David spusese: „Domnul I-a zis Domnu-

lui meu: ‚Șezi la dreapta Mea, până îi voi pune pe vrăjmașii 

Tăi sub picioarele Tale’” (Psalmii 110:1; cf. Luca 20:42, Evrei 

1:13). Atât Petru cât și Pavel dovedesc că acest lucru se aplică 

lui Hristos. Hristos însuși a vorbit mai dinainte despre ace-

lași lucru când se afla în mâinile ucigașilor Lui: „De acum 

încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumne-

zeu” (Luca 22:69). 

Scriptura vorbește mult despre această așezare a Lui la 

dreapta lui Dumnezeu… Pavel spune că Dumnezeu „L-a pus 

să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești” (Efeseni 1:20). Pe-

tru afirmă că El „stă la dreapta lui Dumnezeu” (1 Petru 

3:22)… Hristos nu ar fi putut să fie înălțat într-un loc mai 

înalt al odihnei, stăpânirii, fericirii, favorii, puterii și măre-

ției. În această stare glorioasă, Isus Hristos împlinește toate 

slujirile Sale mijlocitoare. 

El este Marele Profet al Bisericii. În El se găsește pli-

nătatea Duhului căci, prin Duhul Său, El convinge lumea de 

păcat, de neprihănire și de judecată (Ioan 16:8)… El nu are 

pe nimeni de călăuză sau sfătuitor. El este egal cu Tatăl și cu 

Fiul. El este suveran în toate acțiunile Sale (1 Corinteni 

12:11). El nu poate fi cumpărat cu bani, lacrimi sau sânge. Cu 
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toate acestea, există o armonie glorioasă în sfaturile Trinită-

ții. Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și de la Fiul. Nu există 

nicio diferență de părere în sfatul sau în voia Dumnezeirii. 

În ziua Cincizecimii, Petru a spus: „odată ce [Isus] S-a înălțat 

prin dreapta lui Dumnezeu, și a primit de la Tatăl făgăduința 

Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți” (Faptele Apostoli-

lor 2:33). Așadar, Duhul Sfânt este Duhul lui Hristos. El ilu-

minează mințile noastre, lucrează credința în noi și ne mân-

tuiește. De asemenea, Hristos îi ridică, îi echipează și îi tri-

mite pe toți lucrătorii adevărați ai Evangheliei. El este Cap 

peste toate lucrurile Bisericii. 

În starea Sa înălțată, Hristos continuă să fie Preotul 

nostru. Este adevărat, El nu mai aduce jertfe, dar mijlocește 

glorios pentru noi. Slava lucrării Sale de mijlocire poate fi 

deosebită prin următoarele lucruri: (1) Persoana Mijlocito-

rului este peste măsură de glorioasă. (2) El este bucuria Ta-

tălui. (3) Lucrarea Sa de mijlocire este plină de autoritate. 

(4) Mijlocirea Lui are întotdeauna succes. (5) Lucrarea de 

mijlocire este făcută doar de El, nefiind însoțit de altcineva. 

(6) Această lucrare continuă până în veșnicie. 

În starea Lui de înălțare, Hristos este și Rege. În 

acest sens, gloria Lui măreață constă în faptul că (1) Împără-

ția Lui este spirituală și este întemeiată în inimile poporului 

Său. (2) Împărăția Lui este fondată pe adevăr, echitate și ne-

prihănire. (3) Împărăția lui Hristos este stabilă după cum 
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este scaunul de domnie al lui Dumnezeu. (4) Împărăția lui 

Hristos este veșnică. 

1. De aceea, avem dreptul să ne așteptăm să vedem 

convertirea tuturor aleșilor lui Dumnezeu. Depravarea na-

turii omului și obiceiurile continue ale acestuia de a păcătui 

ar putea să pară că fac ca inima omului să se umple de deznă-

dejde în ce privește posibilitatea schimbării lui. Dar, întrucât 

Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, poporul Său va fi gata 

să se întoarcă la El în ziua puterii Lui (Psalmii 110:1-3). 

2. Nu va exista niciun eșec în împlinirea până la ca-

păt tuturor planurilor lui Dumnezeu. „Domnul, de la 

dreapta Ta, îi zdrobește pe împărați în ziua mâniei Lui. El 

face dreptate printre Neamuri” (Psalmii 110:5-6). 

3. Biserica este pe mâini sigure. Capul ei este proslă-

vit, iar El o iubește și a răscumpărat-o cu sângele Său. El a 

gravat-o pe mâinile Sale. Succesul ei depinde de un braț plin 

de putere, de harul infinit, de mijlocirea care are succesul 

garantat și continuu. Încrederea smerită și exclusivă în 

această Căpetenie a mântuirii noastre nu se va întâlni nicio-

dată cu dezamăgirea. 

4. Cei care cred în Hristos se îndreaptă rapid către 

o stare glorioasă. Cerul, cerul cerurilor, al treilea cer, Para-

disul, noul Ierusalim și cetatea lui Dumnezeu sunt câteva 

dintre numele prin care slava oamenilor glorificați ne este 

prezentată, chiar dacă asemenea unor umbre. Gloria acelei 
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lumi binecuvântate stă în faptul că Mielul este lumina ei. Noi 

vom fi asemenea Lui, căci Îl vom vedea așa cum este El (1 

Ioan 3:2). Trupurile noastre pieritoare se vor transforma și 

vor fi asemenea trupului Său glorios (Filipeni 3:21). Vom fi 

pe veci în prezența Domnului (1 Tesaloniceni 4:17). 

5. Supunerea și ascultarea voluntară, din inimă și 

universală, față de Hristos sunt deopotrivă rezonabile și 

obligatorii. Da, trebuie să ne supunem, și ne vom supune fie 

cu bucurie, spre mântuire, fie forțați, dar spre distrugere… 

Niciun strigăt după îndurare nu va fi mai puternic, niciun 

urlet de durere nu va fi mai pătrunzător și niciun suspin al 

disperării nu va fi mai zdrobitor pentru inimi decât acelea 

care vor fi exprimate în ziua de apoi de către oamenii care, 

de-a lungul vieților lor pământești, au luat în batjocură lu-

crurile veșnice. Dacă ești încă în păcatele tale, unul dintre 

următoarele două lucruri este aplicabil vieții tale: fie conști-

ința ta se află într-un contrast continuu și înfricoșător cu fe-

lul în care trăiești, fie ți-ai însușit vreo erezie care îți fură 

demnitatea în viață și nădejdea în moarte. 

*  *  * 

Fragment din cartea Rock of Our Salvation, Sprinkle Publications, 

www.sprinklepublications.net 
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HRISTOS, MIJLOCITORUL 

Wilhelmus à Brakel (1635-1711) 

 

Rugăciunea de mijlocire este cel de-al doilea element 

al slujirii preoțești a lui Hristos, despre care citim că „mijlo-

cește pentru noi” (Romani 8:34); El „trăiește pururea ca să 

mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25); El „Se înfățișează acum, 

pentru noi, înaintea lui Dumnezeu” (Evrei 9:24); „avem la 

Tatăl un Mijlocitor13” (1 Ioan 2:1).  

În privința lucrării de mijlocire a lui Hristos, trebuie să 

analizăm necesitatea, natura și eficacitatea ei.14  

A) Necesitatea lucrării de mijlocire. Mijlocirea este o 

responsabilitate care ține de slujirea de Mare Preot a lui 

Hristos: „avem un Mare Preot, care S-a așezat la dreapta sca-

unului de domnie al Măririi, în ceruri” (Evrei 8:1).  

Ca Mare Preot, El este în ceruri. Ca Mare Preot, El stă 

la dreapta lui Dumnezeu. Lucrarea pe care El o face ca Mare 

Preot constă din a Se înfățișa înaintea Tatălui în numele ale-

șilor Lui, mijlocind pentru ei.  

De aceea, ea este o lucrare care ține de slujirea de Mare 

Preot al lui Hristos, anume mijlocirea. Lucrurile pentru care 

El mijlocește sunt următoarele: 

 
13 mijlocitor – cel care se înfățișează în numele altuia; mediator; ajutor. 
14 eficacitatea – puterea sau abilitatea de a produce efectul dorit. 
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(1) Hristos mijlocește pentru toate lucrurile de care 

aleșii Lui au nevoie în această viață, pentru a fi astfel ca-

pabili să umble pe calea către cer – anume de Duhul Sfânt, 

care îi luminează, îi mângâie și îi sfințește. Putem observa 

acest lucru în I0an 14:16-17: „Eu Îl voi ruga pe Tatăl, și El vă 

va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și 

anume, Duhul adevărului”. 

(2) Hristos mijlocește pentru aleșii Lui, așa încât 

aceștia să intre perfect în posesia mântuirii, după această 

viață. „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu 

Mine și aceia, pe care Mi i-ai dat Tu” (Ioan 17:24). Acest lucru 

este confirmat și în Evrei 7:25: El „poate să îi mântuiască în 

chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pen-

tru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei”. 

Pentru ca oamenii să fie mântuiți, nu a fost suficient 

ca, prin suferințele, moartea și sfințenia Lui, El să câștige 

mântuirea prin meritele Sale, ci este de asemenea necesar 

ca, prin intermediul mijlocirii Lui, El să aplice acea mântuire 

și să îi facă pe aleșii Lui părtași ei în mod real. Acest adevăr 

a fost simbolizat în Vechiul Testament prin marele preot, 

care nu își termina lucrarea după aducerea jertfei, ci trebuia 

să intre în locul preasfânt cu sângele acela, pentru a-l stropi 

peste capacul îndurării și peste arderea de tot. Domnul Isus, 

fiind antetipul15, a trebuit de asemenea să intre cu sângele 

 
15 antetip – realitatea sau împlinirea unui simbol. 
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Său în locul preasfânt (Levitic 16; Evrei 9:12). Această ce-

rință preliminară a fost atât de necesară, încât fără împlini-

rea ei, El nu putea fi Mare Preot. „Dacă ar fi pe pământ, nici 

n-ar mai fi preot” (Evrei 8:4).  

Dacă Hristos n-ar fi fost Preot, n-ar fi existat nicio 

mântuire pentru aleși, căci ei trebuiau să vină la Dumnezeu 

și să fie mântuiți printr-un preot.  

Din acest motiv, jertfa și rugăciunea sunt puse alături: 

„Hristos a murit! Ba mai mult, El... și mijlocește pentru noi!” 

(Romani 8:34); „avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, 

Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele 

noastre” (1 Ioan 2:1-2). Necesitatea acestui lucru este evi-

dentă din următoarele motive: 

În primul rând, este un lucru normal ca Dumnezeu să 

fie conștient continuu de faptul că a fost disprețuit de om, de 

faptul că neprihănirea Lui nu-i permite niciodată omului să 

se apropie de El sau El de om, cu excepția situației când 

există un Garant care ispășește și care înfățișează mereu is-

pășirea înaintea Lui. De aceea, El „trăiește pururea ca să mij-

locească pentru ei” (Evrei 7:25). 

În al doilea rând, întrucât măreția lui Dumnezeu fusese 

disprețuită, nu era posibil ca El să se apropie de om sau chiar 

de Garant, ci trebuia ca Garantul să vină la El, și ca, dacă este 

să vorbim în acești termeni, Garantul să aducă răscumpăra-

rea și să o așeze înaintea feței lui Dumnezeu. 
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În al treilea rând, în ce privește omul și darul Garantu-

lui, Dumnezeu dorește de asemenea ca harul Său fără plată, 

manifestat în mântuirea păcătosului, să fie arătat și recunos-

cut pe veci: ei „sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin ha-

rul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus” (Ro-

mani 3:24). De aceea, chiar dacă jertfa lui Hristos este per-

fectă și are o eficacitate ispășitoare veșnică, ea trebuie totuși 

aplicată prin intermediul mijlocirii: „Astfel, fiindcă avem un 

Mare Preot însemnat... să ne apropiem dar cu deplină încre-

dere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim 

har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie” (Evrei 4:14, 

16). 

În al patrulea rând, mijlocirea a fost de asemenea ne-

cesară în ce-L privește pe Domnul nostru Isus Hristos, întru-

cât El a fost Garantul și nu putea fi eliberat din această slujire 

atâta vreme cât aleșii Lui nu deveneau părtași mântuirii în 

mod real. Mijlocirea trebuia să aibă loc pentru a pregăti un 

loc pentru aleși, și pentru a-i duce la mântuire (cf. Ioan 

17:24; Evrei 7:25). Astfel, Domnul Isus trebuie să continue 

mijlocirea până când toți aleșii Lui vor fi adunați în ceruri. 

În al cincilea rând, Tatăl dorește ca Domnul Isus să fie 

recunoscut ca încă implicat în lucrare față de aleșii Lui, așa 

încât aceștia să se înfățișeze înaintea scaunului Său de har 

prin El și, venind astfel, să Îl descopere pe Fiul ca acel Apă-

rător care aduce rugăciunile lor înaintea Tatălui (Apocalipsa 
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8:3-4)… Este necesar ca Garantul să înfățișeze continuu is-

pășirea înaintea scaunului de domnie. Pavel a subliniat acest 

lucru în Romani 5:10: „dacă atunci când eram vrăjmași, am 

fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult 

mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți 

prin viața Lui”. Și de ce suntem noi mântuiți prin viața Lui? 

Pentru că El „trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei” 

(Evrei 7:25). 

B) Natura sau felul în care Hristos împlinește lu-

crarea de mijlocire prin rugăciunile Sale. În primul rând, 

la fel cum Hristos a împlinit primul element al lucrării Sale 

de Mare Preot, ca Garant, adică prin jertfirea trupului Său, 

tot astfel El administrează cel de-al doilea element al slujirii 

Sale, adică mijlocirea, acționând ca Garant. El face acest lu-

cru fiind înfățișat înaintea scaunului de domnie ca un Prieten 

care vorbește de bine despre poporul Său, însă El stă acolo 

ca un Garant care s-a angajat să ducă până la capăt mântui-

rea celor ai Lui. Acest adevăr este demonstrat în pasaje pre-

cum Evrei 7:22-25. În versetul 22, apostolul vorbește despre 

El folosind termenul specific de „chezaș”. De asemenea, el 

continuă să vorbească despre Hristos în același sens în ver-

setele care urmează: „Dar El, fiindcă rămâne în veac, are o 

preoție, care nu poate trece de la unul la altul” și „trăiește 

pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:24-25). Mai 

mult, întrucât El a împlinit primul aspect al slujirii Sale pre-

oțești ca Dumnezeu și om, eficacitatea jertfei Sale derivând 
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din natura Sa divină – din Persoana Sa divină – este necesar 

ca Hristos să fie văzut de asemenea ca Dumnezeu și om și în 

cel de-al doilea element al lucrării Sale preoțești. Faptul că 

eficacitatea mijlocirii Sale derivă de asemenea din Persoana 

Sa, adică din natura Sa divină, este demonstrat de apostol în 

Evrei 4:14, „astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, 

care a străbătut cerurile - pe Isus, Fiul lui Dumnezeu”. El este 

măreț întrucât, fiind Fiul lui Dumnezeu, este egal cu Tatăl. 

Acesta este elementul critic al pasajului, și ceea ce ne aduce 

nouă mângâiere și curaj… 

În al doilea rând, nimeni n-ar trebui să își imagineze 

că Hristos cade pe genunchi acolo și se roagă cu lacrimi și 

strigăte mari (Evrei 5:7). Nu, aceea a fost modalitatea Sa de 

acțiune câtă vreme a fost aici pe pământ, în starea Sa umilă. 

Mijlocirea Sa cerească constă totuși în înfățișarea Sa în sanc-

tuar înaintea feței Tatălui Său cu sângele Lui, „care vorbește 

mai bine decât sângele lui Abel” (Evrei 12:24). Ea constă în 

demonstrarea eficacității suferințelor și a morții Lui. 

În al treilea rând, slujirea Lui de mijlocire constă în 

voia Lui eficace prin care, pe baza legământului, cere împli-

nirea tuturor promisiunilor făcute aleșilor Lui, atât în 

această viață (Ioan 17:15–17) cât și în viața viitoare. „Tată, 

vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și 

aceia, pe care Mi i-ai dat Tu” (Ioan 17:24). Tatăl Îi dă permi-

siunea să facă astfel de cereri prin a spune: „Cere-Mi, și-Ți 

voi da Neamurile de moștenire, și marginile pământului în 
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stăpânire!” (Psalmii 2:8). Tatăl I-a promis aceasta: „după ce 

Își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de 

urmași, va trăi multe zile, și lucrarea Domnului va propăși 

în mâinile Lui” (Isaia 53:10). Și iată ceea ce Fiul cere. 

În al patrulea rând, mijlocirea Lui constă în susținerea 

și pledarea cauzei aleșilor Lui împotriva tuturor acuzațiilor 

care se ridică față de ei. De aceea, apostolul Ioan Îl denumește 

Apărător (1 Ioan 2:1). Acest lucru este confirmat de apostolul 

Pavel care spune: „Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui 

Dumnezeu? Hristos... mijlocește pentru noi” (Romani 8:33-

34). Întrucât El este capabil să demonstreze că a plătit pe de-

plin pentru fiecare păcat și că a împlinit Legea pentru cei aleși, 

plasându-Se sub autoritatea ei și fiind ascultător de ea, El con-

cluzionează că nu există nicio condamnare pentru aleșii Lui, 

ci aceștia primesc dreptul la fericirea veșnică. 

În al cincilea rând, lucrarea Lui de mijlocire constă în 

aducerea rugăciunilor copiilor Săi înaintea Tatălui, rugă-

ciuni care, prin Duhul harului și al rugăciunii, au fost făcute 

în Numele Său. Întrucât acestea au fost înălțate în Numele 

Lui, meritele Sale trebuie să aibă o astfel de eficacitate încât 

aceste rugăciuni sunt ascultate… 

C) Eficacitatea lucrării de mijlocire a lui Hristos. 

Aceasta este evidentă din următoarele trei motive: în primul 

rând, cauza este dreaptă. Aici nu intră în joc favoritisme și 

nici chestiuni alternative, căci Hristos nu vine pur și simplu 
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să aducă o cerere. Dimpotrivă, lucrul pentru care Hristos 

pledează ca Apărător este în întregime drept și confirmat în 

mod absolut. El Se înfățișează în numele aleșilor Săi cu pre-

țul răscumpărării lor plătit, preț care este atât de perfect în-

cât nu îi lipsește nici măcar cel mai mic bănuț: El „a făcut 

curățirea păcatelor” (Evrei 1:3); El „a intrat, odată pentru 

totdeauna, în Locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, 

ci cu însuși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare 

veșnică” (Evrei 9:12). El a împlinit Legea în mod perfect în 

contul aleșilor Lui, așa încât ei au devenit „neprihănirea lui 

Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21).16 Neprihănirea cerută 

de Lege este astfel împlinită în noi (Romani 8:4). El demon-

strează acest lucru înaintea Tatălui, așa că acest lucru nu 

poate decât să fie urmat de justificarea faptică17 și de aplica-

rea dreptului de a intra în posesia fericirii veșnice. 

În al doilea rând, eficacitatea lucrării Sale de mijlocire 

este dovedită din relația existentă între Dumnezeu și cei 

aleși, care este asemenea relației dintre un tată și copiii lui.  

Domnul Isus se roagă pentru cei pe care Tatăl i-a iubit 

cu o dragoste veșnică, i-a acceptat ca fiind copiii Lui, desti-

nați să fie obiectele harului și ale bunăvoinței Lui, și față de 

care inima Lui este înclinată întotdeauna să manifeste dra-

goste. De aceea, Tatăl este plin de dorință atunci când cineva 

 
16 A se vedea revista Vestitorul Evangheliei Harului nr. 5, Neprihănirea atribuită, disponi-
bilă gratuit în format electronic de la Asociația Magna Gratia. 
17 A se vedea revista Vestitorul Evangheliei Harului nr. 1, Justificarea, disponibilă gratuit în 
format electronic de la Asociația Magna Gratia. 
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Îi vorbește în Numele Lui. Cum ar putea acest Apărător să 

fie respins? 

În al treilea rând, această eficacitate este evidentă ca 

urmare a faptului că Persoana care acționează ca Apărător 

este Marele Preot (cf. Evrei 4:14; 10:21). El este măreț în Per-

soana Sa, fiind de aceeași esență sau natură cu Tatăl, și mă-

reață este și prietenia dintre El și Tatăl: „Tatăl Îl iubește pe 

Fiul” (Ioan 5:20). El a devenit Garantul nostru cu toată în-

cântarea și cu toată supunerea. Prin jurământ, El a fost con-

sacrat slujirii de Mare Preot și a fost ascultător de Tatăl Său 

în toate lucrurile, chiar până la moarte de cruce. Tatăl însuși 

spune despre El: „Cere-Mi, și-Ți voi da” (Psalmii 2:8). Cum 

ar putea fi respins un astfel de Mijlocitor? Acum gândiți-vă 

la toate aceste lucruri. Fiind un astfel de Mare Preot – însuși 

Fiul lui Dumnezeu, care este părtaș legământului răscumpă-

rării și care S-a supus din toată inima și cu obediență tuturor 

lucrurilor care I-au fost cerute – El aduce înaintea Tatălui 

cea mai neprihănită cauză, pe care o confirmă pe calea pati-

milor și a morții Sale, și pe care o poate dovedi prin asculta-

rea Sa completă față de Lege. Având toate aceste lucruri în 

mâini, El vine și pledează cauza aleșilor Săi, făcând toate 

acestea în fața unui Tată plin de har și de bunăvoință, în nu-

mele copiilor și moștenitorilor Săi preaiubiți. Din aceste mo-

tive, lucrarea Sa de mijlocire este eficace în mod absolut. De 

aceea, este un lucru de o certitudine maximă că mijlocirea 

Lui este convingătoare și că lucrurile pe care El le cere vor 
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ajunge fără greș la copiii Lui. Dacă Hristos a fost ascultat în-

totdeauna atâta vreme cât a fost aici pe pământ, (Ioan 11:41-

42), cu cât mai mult va fi El ascultat acum, când se află în 

ceruri, primind tot ceea ce El cere. 

*  *  * 

Fragment din cartea The Christian’s Reasonable Service, Vol. 1, Refor-

mation Heritage Books, www.heritagebooks.org. 

*  *  * 

Wilhelmus à Brakel (1635-1711): teolog olandez reprezentativ 

pentru a doua perioadă de reformă din Olanda. S-a născut la Le-

euwarden, Olanda.  

*  *  * 

Mulți ar recunoaște că Hristos este Apărătorul care ple-

dează pentru ei, dar nu L-ar accepta ca Rege care să stă-

pânească peste ei. - Thomas Watson
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HRISTOS, REGELE 

John Flavel (c. 1630-1691) 

 

„Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se 

ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, și orice gând 

îl facem rob ascultării de Hristos” (2 Corinteni 10:5) 

 

Am ajuns acum la slujirea regală prin care Mijlocitorul 

nostru glorios împlinește planul la care S-a angajat pentru 

răscumpărarea noastră. Dacă El, ca Profet al nostru, n-ar fi 

deschis calea vieții și a mântuirii către oameni, aceștia n-ar 

fi cunoscut-o vreodată. Dacă ei ar fi cunoscut-o în mod clar, 

dar Preotul lor nu S-ar fi adus ca jertfă pentru a obține răs-

cumpărarea pentru ei, aceștia n-ar fi putut să fie vreodată 

răscumpărați prin sângele Său. Și dacă ei ar fi fost astfel răs-

cumpărați, însă Hristos n-ar fi trăit ca Rege, pentru a aplica 

această răscumpărare cu sângele Său în viețile lor, acești oa-

meni n-ar fi putut beneficia niciodată real și personal de pe 

urma morții Lui. Ceea ce El a revelat ca Profet, a răscumpă-

rat ca Preot, și ceea ce a revelat și răscumpărat ca Profet și 

Preot, El aplică în calitate de Rege: în primul rând supunând 

sufletele aleșilor Lui stăpânirii Sale spirituale, apoi stăpâ-

nindu-i ca supuși ai Lui și rânduind toate lucrurile din Împă-

răția providenței Lui spre binele lor… 
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Doctrina: Isus Hristos exercită o putere regală peste 

sufletele tuturor acelora pe care Evanghelia îi aduce în supu-

nere față de El. 

Imediat ce credincioșii din Colose au fost eliberați din 

puterea întunericului, ei au fost transferați în Împărăția lui 

Hristos, Fiul cel preaiubit (Coloseni 1:13). Această Împărăție 

a lui Hristos, care constituie subiectul nostru de față, este 

Împărăția spirituală interioară, despre care se spune că lo-

cuiește în interiorul celor sfinți. „Împărăția  lui Dumnezeu 

este înăuntrul vostru” (Luca 17:20-21). Hristos șade ca un 

Rege întronat în inimile, conștiințele și simțămintele popo-

rului Său, care I se supune voluntar (Psalmii 110:3). Împără-

ția Lui este „neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt” 

(Romani 14:17). 

Mai întâi ne vom îndrepta privirile către modalita-

tea în care Hristos obține scaunul de domnie în inimile 

oamenilor, și aceasta prin cucerire. Chiar dacă sufletele 

celor aleși sunt ale Lui prin faptul că Îi sunt date de către 

Tatăl prin meritul răscumpărării, și chiar dacă Tatăl I le-a 

dat iar El a murit pentru ele, totuși Satana a fost stăpânul 

anterior al acestora. De aceea, cu Hristos s-a întâmplat ca și 

cu Avraam, căruia Dumnezeu i-a dat țara Canaanului prin 

promisiune și legământ: canaaniții, fereziții și fiii lui Anac 

erau deja stăpâni peste acel ținut, iar urmașii lui Avraam tre-

buiau să lupte pentru el și să îl câștige pas cu pas înainte de 

a se bucura de acea țară. Casa Îi este încredințată lui Hristos 
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de Acela care a zidit-o, dar omul puternic și bine înarmat o 

ține în posesia lui până când un Altul, mai puternic decât el, 

vine și îl alungă (Luca 11:20-22). Hristos trebuie să pătrundă 

în suflet prin luptă, chiar dacă are dreptul să intre în acesta 

ca și cum ar intra într-o posesiune plăcută și răscumpărată. 

Și așa face El. Când vine momentul recuperării celor ai Lui, 

El trimite armatele Sale pentru a-i supune, așa cum ne spune 

și în Psalm 110:3: „Poporul Tău este plin de înflăcărare când 

Îți aduni oștirea”. Expresia din limba ebraică poate fi redată 

mai corect prin „în ziua oștirilor Tale”, când Domnul trimite 

armatele Lui de profeți, apostoli, evangheliști, păstori, învă-

țători, sub conducerea Duhului Său, înarmați cu acea sabie 

cu două tăișuri, Cuvântul lui Dumnezeu, care este ascuțit și 

pătrunzător (Evrei 4:12). 

Dar aceasta nu este totul. El face ca armatele convin-

gerilor și ale tulburărilor spirituale să îi înconjoare și să îi 

atace de pe orice parte, așa încât cei asaltați să nu știe ce să 

facă. Aceste convingeri, asemenea unei ploi de săgeți, lovesc 

în inima conștiințelor lor. „După ce au auzit aceste cuvinte, 

ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți 

apostoli: ‚Fraților, ce să facem?’” (Faptele Apostolilor 2:37). 

Săgețile lui Hristos sunt ascuțite și lovesc în inimile vrăjma-

șilor Lui, așa încât oamenii să se plece înaintea Lui (Psalmii 

45:5-6). Prin aceste convingeri, El zdrobește toate speranțele 

lor deșarte și le face una cu pământul. 
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În acest moment, toate mijloacele lor de apărare sunt 

slabe, de la îndurarea generală a lui Dumnezeu, la exemplul 

altora și așa mai departe, dovedindu-se niște banale ziduri 

de hârtie. Atacul Domnului le face inimile să tremure până 

la temelia lor și răstoarnă orice gânduri înalte prin care aces-

tea ar putea să se ridice împotriva Domnului. Această zi, 

când Hristos se așază înaintea sufletului și îl cucerește prin 

mesageri ca aceștia, este ziua tulburării interioare – o zi fără 

seamăn. Dar, chiar dacă lucrurile stau așa, Satana are rădă-

cini adânc înfipte în mintea și voința acelui suflet, așa încât 

el nu se predă de la primele avertismente, până nu își chel-

tuie toate proviziile și până ce turnurile mândriei și zidurile 

încrederii deșarte nu sunt zdrobite de Evanghelie și scutu-

rate în fața ochilor lor! Atunci, sufletul își dorește să intre la 

negociere cu Hristos. În această clipă, el ar fi gata să accepte 

termenii păcii, orice termeni, ca să își poată salva viața: totul 

poate să meargă acum ca pradă de război în ograda Cuceri-

torului. În această clipă, sufletul trimite mulți mesageri ca 

aceștia la Hristos, care se înfățișează acum la porțile sufletu-

lui: „Îndurare, Doamne, îndurare! Dacă aș avea vreo garan-

ție că mă vei primi, mă vei scuti și mă vei ierta, Ți-aș des-

chide în clipa următoare!” Astfel, sufletul este „închis pentru 

credința” [în Hristos] (Galateni 3:23) și făcut să ajungă în 

situația în care abandonează totul, mai mult decât și-ar fi 

putut imagina vreodată. 
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În clipa aceasta, Regele îndurător, al Cărui singur plan 

este de a cuceri inima, ridică steagul alb al îndurării înaintea 

sufletului, dându-i nădejdea că va fi scutit, iertat și tratat cu 

îndurare, deși s-a aflat îndelung în răzvrătire împotriva Lui, 

dacă se va supune lui Hristos. În acest moment, pe masa ini-

mii omului se dau multe lupte între ezitările lui, îndoielile, 

indeciziile, temerile, hotărârile pe jumătate, și multele gân-

duri ale sale. Uneori, pare că nu este nicio nădejde: „Hristos 

mă va ucide dacă mă voi duce la El”, și astfel, sufletul tre-

mură. Dar apoi, cine L-a găsit vreodată așa încât să Îl pună 

la încercare? Alte suflete s-au supus și au găsit îndurare din-

colo de toate așteptările lor. „O, dar am fost un vrăjmaș dis-

perat al Lui”. Recunoaște acest lucru, însă iată care este cu-

vântul Regelui față de această situație: „Să se lase cel rău de 

calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se 

întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul 

nostru, care nu obosește iertând” (Isaia 55:7). 

„Dar clipa îndurării a trecut. Am stat pe gânduri prea 

mult timp! Și totuși, dacă așa stau lucrurile, cum se face că 

Hristos n-a dus până la capăt lucrarea Lui și nu m-a zdrobit 

cu totul – cum se face că n-a aprins focul, focul Iadului, arun-

cându-mi sufletul acolo și retrăgându-Și oferta de pace?” Da, 

El încă așteaptă și dorește să fie plin de har, căci El a venit 

pentru a arăta compasiune. În suflet au loc o mie de dezba-

teri până când, în final, sufletul vede că, dacă rămâne în răz-

vrătire, va trebui să piară, dar dacă va merge la Hristos, va 
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trăi. Fiind întrucâtva încurajat de mesajul harului care îi este 

trimis în suflet în acest moment, mesaj care îi spune că El 

„poate să îi mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie 

de Dumnezeu prin El” (Evrei 7:25) sau „pe cel ce vine la 

Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37), ori, „Veniți la Mine, 

toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” (Matei 

11:28) – omul se decide în final să meargă la Hristos și spune: 

„Porți, ridicați-vă capetele; ridicați-vă, porți veșnice, ca să 

intre Împăratul slavei!” (Psalmii 24:7). Acum, voința se des-

chide spontan în fața lui Hristos! Acea fortificație se supune 

noului Stăpân. Toate dorințele se deschid față de El. Voința 

face din Hristos cheia tuturor cămărilor sufletului… Inima 

de piatră se sparge în două. Sufletul sărman se deschide îna-

intea Cuvântului, deși plin de ignoranță, mândrie, dragoste 

de sine, împietrire disperată și hotărâri încăpățânate de a 

merge pe calea lui, dar, în această clipă, valul se-ntoarce îna-

poi… „La ce ți-ar fi de folos, de ce să ai voință încăpățânată 

și să nu te supui lui Hristos – tu, inimă de piatră, care ai ră-

mas atâta vreme împietrită și nemișcată chiar și în fața va-

lurilor uriașe?” Astfel, sufletul este câștigat pentru Hristos. 

El, noul Stăpân, scrie condițiile Lui, iar sufletul subscrie 

acestora cu toată dorința. El vine la Hristos printr-o supu-

nere liberă și din inimă, dorind nimic altceva de acum îna-

inte decât să stea sub stăpânirea lui Hristos. 

În al doilea rând, haideți să vedem felul în care 

Hristos stăpânește în sufletele acelora care I se supun. El 
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exercită autoritatea Sa regală peste ei în cel puțin șase lu-

cruri, după cum urmează: 

1. Hristos impune o nouă lege asupra lor și îi cheamă 

să fie serioși și punctuali în ascultarea lor de El. Sufletul a 

fost până atunci un belialit18 și nu tolera niciun fel de înfrânare. 

Poftele lui îi serveau drept legi. „Căci și noi eram altădată fără 

minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de 

plăceri” (Tit 3:3). Orice lucru după care firea pământească și 

apetitul senzual tânjea, trebuia obținut, indiferent de preț. 

Dacă prețul ar fi fost condamnarea, nu conta acest lucru, cu 

singura condiție ca acesta să nu fie plătit imediat. Dar, în clipa 

de față, el nu mai poate trăi fără o lege înaintea lui Dumnezeu, 

așa încât sufletul se află sub legea lui Hristos. Acestea sunt ar-

ticolele păcii față de care sufletul subscrie voluntar în ziua în 

care capătă îndurare: „Luați jugul Meu asupra voastră și învă-

țați de la Mine” (Matei 11:29). Această „lege a Duhului de viață 

în Hristos Isus i-a izbăvit de legea păcatului și a morții” (Ro-

mani 8:2). Aici se găsește multă strictețe, dar nu robie, căci le-

gea nu doar că a fost scrisă în cartea poruncilor lui Hristos, Bi-

blia, ci a fost și copiată de Duhul Său Sfânt în inimile supușilor 

Lui, plantând acolo principiile de viață corespunzătoare. Acest 

lucru face ca ascultarea să fie o plăcere și ca lepădarea de sine 

să fie ușoară. Jugul lui Hristos este poleit cu dragoste, așa încât 

el niciodată nu apasă greu pe grumazul poporului Său… 

 
18 belialit – fiu al diavolului. 
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2. Hristos mustră și disciplinează sufletele pentru 

încălcările legii Sale. Acesta este un alt act al autorității re-

gale a lui Hristos: „Domnul pedepsește pe cine-l iubește” 

(Evrei 12:6). Aceste mustrări din partea lui Hristos vin pe 

calea nuielei providenței fie asupra trupurilor lor și a mân-

gâierilor lor exterioare, fie asupra sufletelor lor și a mângâ-

ierilor lor interioare. Uneori, mustrările Lui sunt aspre în ce 

privește omul exterior: „Din pricina aceasta sunt între voi 

mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm” (1 Corinteni 

11:30). Ei nu trataseră trupul lui Hristos cu respectul cuvenit 

în Cina Domnului, așa că El va face ca trupurile lor să sufere 

din această cauză. El preferă mai degrabă ca trupurile lor să 

sufere decât ca sufletele lor să piară. Uneori, El a scutit tru-

purile lor și a lovit în omul interior, cu o nuia mai aspră. 

Astfel, El a retras pacea și îndepărtat bucuria din sufletele 

poporului Său. Ascunderea feței Sale este o mustrare dure-

roasă. Cu toate acestea, totul este îndreptat spre corecția lor, 

nu spre distrugerea lor. Atunci când au parte de nuiaua po-

trivită și sfințită a lui Hristos care să îi readucă acasă de pe 

căile păcatului, supușii lui Hristos au parte de un privilegiu 

însemnat: „toiagul și nuiaua Ta mă mângâie” (Psalmii 23:3). 

Celorlalți, El le permite să meargă înainte în încăpățânarea 

inimilor lor, căci Hristos nu va cheltui o nuia spre binele lor, 

nu-i va chema să dea socoteală pentru niciuna dintre nele-

giuirile lor, ci se va socoti cu ei odată pentru totdeauna, pe-

depsindu-i cu Iadul. 
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3. Un alt act regal al lui Hristos ține de înfrânarea 

slujitorilor Lui de la nelegiuire și de a le interzice să 

meargă în acele direcții către care inimile lor i-ar în-

drepta. Da, chiar și în astfel de oameni există un spirit care 

îi îndreaptă către a face cale întoarsă, dar, în blândețea Lui, 

Domnul le păzește sufletele de nelegiuire și face acest lucru 

chiar atunci când ele se află la granița păcatului: „Totuși era 

să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii!” (Psal-

mii 73:2). Apoi Domnul previne păcatul prin îndepărtarea 

providențială a ocaziei de a păcătui sau prin a-i ajuta să se 

împotrivească ispitei, sprijinind sufletele lor cu harul Lui în 

mijlocul încercării, așa încât nicio ispită să nu fie prea grea. 

Totuși, El deschide o cale de scăpare așa încât ei să poată 

alunga ispita (1 Corinteni 10:13). Astfel, poporul Său are ne-

numărate ocazii de a binecuvânta Numele Său pentru bună-

tatea Lui preventivă, chiar atunci când ei sunt scăpați din 

toate relele. Acesta cred eu că este sensul versetului din Ga-

lateni 5:16: „umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți pof-

tele firii pământești”, ca și cum ar fi spus, „da, puteți fi ispi-

tiți de acestea, dar nu veți da curs ispitelor. Duhul Meu va 

face ca ispita să moară și să se usuce încă din fașă, din starea 

de embrion, așa încât să nu dea naștere păcatului.” 

4. Hristos îi protejează pe supușii Lui pe căile Sale 

și nu le permite să cadă înapoi în starea de păcat și robie 

față de Satana. Nu încape îndoială că Satana este neobosit 

în străduințele lui de a-i aduce înapoi, în ascultare de el. El 
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nu părăsește niciodată slujba lui de ispitire a lor, căci, acolo 

unde el găsește un fals credincios, este învingător, însă Hris-

tos îi păzește pe ai Săi ca să nu ajungă în starea de unde au 

plecat. „Eu i-am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat și niciunul 

dintre ei n-a pierit, afară de fiul pierzării” (Ioan 17:12). Ei 

sunt „păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru 

mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!” (1 

Petru 1:5). Ei sunt păziți ca și cum ar fi puși într-o fortăreață, 

așa cum sugerează acel cuvânt. Nimeni nu se află mai în si-

guranță decât copiii lui Dumnezeu! Ei sunt „păstrați în Isus 

Hristos” (Iuda 1). Ceea ce îi asigură nu ține de meritele sau 

vrednicia lor, ci de grija lui Hristos și de vegherea Lui conti-

nuă asupra lor… Iată care este legământul Lui făcut cu ei: „le 

voi pune în inimă frica de Mine, ca să nu se depărteze de 

Mine” (Ieremia 32:40). Astfel, El îi păzește pe copiii Lui ca 

un Rege. 

5. În calitatea Sa regală, Hristos răsplătește ascul-

tarea lor și încurajează slujirea lor sinceră. Deși tot ceea 

ce ei fac pentru Hristos este parte din responsabilitatea lor, 

totuși El a pus alături îndatoririle și mângâierea lor: „Așa mi 

se cuvine, căci păzesc poruncile Tale” (Psalmii 119:56). Ei 

sunt chemați să preia această încurajare și să o aplice fiecă-

rei responsabilități pe care o au: Acela pe care ei Îl urmează 

„îi răsplătește pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6). O, ce Stăpân 

bun slujesc sfinții! 
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6. Hristos aduce liniște peste toate tulburările inte-

rioare și poruncește pacea atunci când sufletele lor sunt 

zbuciumate. Această „pace a lui Dumnezeu” domnește în 

inimile lor (Coloseni 3:15)… Când simțămintele tumultoase 

sunt agitate, când mânia, ura și răzbunarea încep să își facă 

loc în suflet, pacea lui Hristos pătrunde și liniștește totul. „Eu 

(Biserica) voi asculta ce zice Dumnezeu Domnul, căci El vor-

bește de pace poporului Său și iubiților Lui” (Psalmii 85:8). 

Doar Cel care i-a spus mării agitate, „taci”, și ea L-a ascultat, 

doar El poate să liniștească un suflet agitat. Acestea sunt ac-

țiunile regale ale lui Hristos. Ele sunt împlinite cu putere, la 

momentul potrivit și cu dragoste în sufletele celor ce for-

mează poporul Său. 

(1) Cu putere: Fie că îl înfrânează de la păcat sau îl 

îndeamnă la achitarea de responsabilitățile sale, Hristos lu-

crează eficace în suflet, căci „Împărăția lui Dumnezeu nu stă 

în vorbe, ci în putere” (1 Corinteni 4:20). Aceia pe care Duhul 

Său îi conduce, merg înainte împlinindu-și chemarea și res-

ponsabilitățile (Faptele Apostolilor 20:22). 

(2) Hristos nu stăpânește cu forța, ci cu har și dra-

goste. Legea Lui este o lege a dragostei, scrisă în inimile lor. 

Biserica este Mireasa Mielului (Apocalipsa 19:7). „Trestia 

frântă n-o va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va 

stinge” (Isaia 42:3). „Eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bu-

nătatea lui Hristos”, spune apostolul (2 Corinteni 10:1). El 

găsește plăcere în ascultarea voluntară, nu în cea forțată. El 
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stăpânește peste copii, nu peste sclavi. Puterea Sa regală este 

întrețesută cu dragostea Lui părintească. Jugul Lui nu este 

făcut din fier, ci din aur. 

(3) Hristos stăpânește peste ei potrivit cu starea fi-

ecăruia, într-o modalitate rațională. „I-am tras cu legături 

omenești, cu funii de dragoste” (Osea 11:4), adică pe calea 

potrivită, pentru a-i convinge rațional și lucrând asupra gân-

dirii lor. Astfel, Împărăția Sa veșnică este administrată prin 

Duhul Său, care este viceregent19 în inimile lor. 

*  *  * 

Fragment din cartea „The Fountain of Life” din The Works of John Fla-

vel, Vol. 1, The Banner of Truth Trust, www.banneroftruth.org 

*  *  * 

  

 
19 vicegerent – o persoană desemnată de un lider să acționeze ca locțiitor administrativ. 
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HRISTOS ȘI ÎMPĂRĂȚIA LUI 

A. A. Hodge (1823-1886) 

 

Este un lucru evident în sine faptul că slujirea de Mij-

locitor între Dumnezeu și oamenii păcătoși trebuie să in-

cludă funcția de stăpânire și control regal. Slujirile lui Hris-

tos ca Profet și Preot ar fi fost lipsite de eficacitate fără 

aceasta. Aproape fiecare pagină a Bibliei este martoră asupra 

faptului că Mesia cel promis din Vechiul Testament trebuia 

să fie Rege și că Dumnezeul întrupat al Noului Testament 

este Rege în cel mai înalt sens. 

„O stea răsare din Iacov, Un toiag de cârmuire se ridică 

din Israel” (Numeri 24:17). „Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, 

Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii” (Isaia 

9:6). „Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu 

cel sfânt... Cere-Mi, și-Ți voi da neamurile de moștenire, și 

marginile pământului în stăpânire! Tu le vei zdrobi cu un 

toiag de fier, și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar” (Psalmii 

2:6, 8-9). „Iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al 

omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile și a fost adus 

ânire, slavă și putere a dat stăp-. I sLuiînaintea 

I slujească toate popoarele, -împărătească, pentru ca să

neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o 

stăpânire veșnică și nu va trece nicidecum și Împărăția Lui 

14). La anunțul pe -nu va fi nimicită niciodată” (Daniel 7:13
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Gabriel a spus: „Și iată a făcut fecioarei Maria, îngerul -care l

că vei rămâne însărcinată și vei naște un Fiu, căruia Îi vei 

pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui 

mnie Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de do

al tatălui Său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, 

 33).-i Împărăția Lui nu va avea sfârșit” (Luca 1:31ș

Universalitatea, preeminența și caracterul absolut al 

autorității Sale regale sunt exprimate în cartea Apocalipsa, 

t că Mielul este „Regele regilor și Domnul când este declara

… Titlul care își face loc în mod  domnilor” (Apocalipsa 17:14)

spontan pe buzele tuturor oamenilor, chiar și în cazul celor 

indiferenți și neștiutori, dar cu un simțământ cu mult mai 

e sunt beneficiarii dragostei profund de pe buzele celor car

Isus, Stăpânul, Suveranul. El este Rege  –este Domnul  ,Lui

al regilor, autoritatea Lui fiind universală, stăpânind de la 

cel mai înalt până la cel mai de jos, cuprinzând sub 

uterea autoritatea Lui totul, indiferent de autoritatea și p

avută de aceștia. Stăpânirea Lui este absolută în toate 

lucrurile, necunoscând vreo limită materială sau spirituală, 

deținând totul, dispunând de  –vremelnică sau în veșnicie 

tot ceea ce noi suntem și avem în interesele Lui, în întregime 

.relațiile dintre acestea i în toateș  

1. Toate aceste lucruri sunt afirmate despre El nu 

doar ca Dumnezeu, ci și ca Dumnezeu-om, în lucrarea Sa 

de Mijlocitor între Dumnezeu și om. Fiind cea de-a doua 

Persoană a Sfintei Treimi, egală în putere și glorie cu Tatăl 
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cel veșnic, Cuvântul lui Dumnezeu are stăpânire absolută și 

inerent suverană peste întreg universul. Autoritatea Lui este 

intrinsecă,20 nederivată,21 inalienabilă, fiind aceeași ieri, azi 

și în veci (Evrei 13:8). Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu și-a 

exersat dominația suverană peste întreg universul și pe par-

cursul întregii Lui vieți pământești ca Dumnezeu-om, inclu-

siv atunci când era un bebeluș în staul sau când a fost atârnat 

pe cruce, ca o victimă muribundă. 

Dar, în calitatea Sa de Mijlocitor, și în întreaga Sa Per-

soană de după întrupare ca Dumnezeu-om, El a fost recunos-

cut ca Rege prin autoritatea întregii Dumnezeiri, reprezentată 

în Tatăl. Suveranitatea Sa mijlocitoare Îi este dată de către Ta-

tăl ca răsplată a ascultării și suferințelor Sale. El „S-a dezbră-

cat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se aseme-

nea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit 

și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. 

De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dat 

Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Nu-

mele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de 

pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească, 

spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul” 

(Filipeni 2:7-11). Această autoritate, atribuită Lui de către Ta-

 
20 intrinsec – care ține de o trăsătură de bază sau esențială a acelui lucru. 
21 nederivat – care nu este obținut dintr-o altă sursă. 
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tăl, este specială, fiind dată în legătură cu mântuirea poporu-

lui Său și, în acest scop, spre administrarea tuturor lucrurilor 

care țin de legământul harului,22 pe care El îl împlinește prin 

dragostea Lui. Această autoritate regală nu este atașată doar 

naturii Sale divine, ci și întregii Sale Persoane, ca Dumnezeu-

om. Un Om șade acum pe scaunul de domnie al universului. 

El, care a fost cândva insultat, disprețuit și condamnat prin 

autoritatea de judecată a lui Pilat, șade acum la dreapta lui 

Dumnezeu, și stăpânește peste întreg universul, așa cum vom 

vedea mai târziu, așezat pe scaunul de domnie mare și alb, 

judecându-i pe toți oamenii. Fratele nostru de sânge deține 

„toată puterea, în cer și pe pământ” pentru a face ca „toate 

lucrurile să lucreze împreună spre binele celor care Îl iubesc 

pe Dumnezeu” (Romani 8:28). Atributele naturii divine și ale 

naturii omenești sunt exersate împreună în administrarea 

acestei domnii regale. Toate acțiunile Sale regale sunt infinit 

de înțelepte, neprihănite și puternice, întrucât El este Dum-

nezeu. Ele sunt în același timp acțiunile unui Om. Ele posedă 

calități cu adevărat omenești, căci în toată slujirea Lui, El are 

compasiune pentru neputințele noastre și un ochi deschis 

pentru nevoile noastre. 

 
22 legământul harului – planul veșnic și plin de har al lui Dumnezeu privitor la răscum-
părare, conceput înainte de creația lumii, anunțat pentru prima dată în Geneza 3:15, des-

coperit progresiv în istorie, împlinit în Persoana și lucrarea lui Isus Hristos, și însușit 
prin credința în El. 
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2. Hristos este deja Rege pe scaunul Său de domnie, 

în deplinătatea autorității Sale regale. Evident, fiind Cu-

vântul cel veșnic, El a fost Mijlocitor între Dumnezeu și omul 

păcătos încă de la căderea lui Adam. Astfel, sentința Legii ar 

fi trebuit să fie executată imediat și necondiționat la momen-

tul apostaziei. De atunci, noi am trăit – și istoria omului s-a 

derulat – sub un sistem al unei așa-zise toleranțe care im-

plică o înfrânare sau amânare a judecății. Desigur, acest lu-

cru a fost posibil doar în măsura în care familia omenească 

a existat sub protecția unui Mijlocitor divin și competent. 

Toate funcțiunile slujirii mijlocitoare sunt dependente una 

de alta. Dacă El a fost denumit „Mielul care a fost junghiat 

de la întemeierea lumii” (Apocalipsa 13:8, lit. KJV), trebuie 

să fi fost Profet înaintea lui Moise, Preot înaintea lui Aaron 

și Rege înaintea lui David. În aceste privințe, El a fost prede-

cesorul lor și terenul pe care aceștia au crescut, ca și succe-

sorul și antetipul lor. O examinare atentă ne arată că Iehova 

din Vechiul Testament, care este de altfel denumit Îngerul 

sau Cel trimis de Iehova, este cea de-a doua Persoană a Sfin-

tei Treimi, așa cum ne este declarat de către autorul Epistolei 

către Evrei (cf. Psalmii 45:6-7; Evrei 1:8-9; Geneza 31:11, 13, 

48:15-16 cu Osea 12:2-5; Exod 3:1-14 cu Faptele Apostolilor 

7:30-35). 

Așa cum relatează narațiunea Bibliei, El a stăpânit 

peste toate viețile oamenilor. El a dat Legea pe Muntele Si-

nai, incluzând în ea întreg ritualul ceremonial, ca și Cele 10 
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Porunci. El a scos poporul Israel din Egipt, prin pustie, și l-a 

așezat în țara sfântă „cu mână tare și cu braț întins, cu ară-

tări înfricoșătoare, cu semne și minuni” (Deuteronom 26:8). 

El a fost Cel care a purtat bătăliile lor cu filistenii, care a sta-

bilit cine să fie reprezentanții și simbolurile Lui, David și So-

lomon, prin intermediul scaunelor lor de domnie temporare 

și simbolice. El a îndreptat întreg cursul istoriei omenești că-

tre finalitate, la împlinirea vremurilor, pregătindu-Și pro-

pria venire în lume, prin întrupare. 

Dar, pe de altă parte, în sensul cel mai strict, trebuie să 

datăm asumarea oficială și reală a slujirii Sale regale în exer-

sarea ei deplină și vizibilă din momentul înălțării Sale la cer 

și a așezării Sale la dreapta lui Dumnezeu. El nu ar fi putut 

în fapt să intre în această calitate regală ca Dumnezeu-om 

înainte să fi devenit deopotrivă Dumnezeu și om, în acea sin-

gură Persoană, prin întruparea Lui. Funcția Să preoțească 

precedă, într-un sens, funcția Sa regală. Ispășirea săvârșită 

de El constituie temelia dreptului Său regal de a-Și conduce 

poporul și a administrării acestei calități regale peste ei. 

Când El a fost anunțat, s-a vestit astfel: „Împărăția cerurilor 

este aproape” (Matei 3:2). El a fost primit de ucenicii Lui și 

respins de către iudei ca unul care pretindea că este rege. 

Pilat a scris titlul calității Sale regale în trei limbi și l-a atașat 

crucii Lui. „El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă 

pentru păcate, S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui 
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Dumnezeu, și așteaptă de acum ca vrăjmașii Lui să-i fie fă-

cuți așternut al picioarelor Lui” (Evrei 10:12-13). Slujirea Lui 

regală constituie în esență o dispensație regală a harului prin 

El, ca Mântuitor. Pentru ca aceasta să poată fi eficace și com-

pletă, El afirmă acum că „toată puterea Mi-a fost dată în cer 

și pe pământ”, și pe aceasta pune temelia Marii Trimiteri 

adresată Bisericii Sale: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate 

Neamurile” (Matei 28:18-19). În deosebita zi a Cincizecimii, 

Petru a afirmat că, atunci când profetul David a relatat pro-

misiunea jurământului lui Dumnezeu de a-L ridica pe Hris-

tos pe scaunul de domnie, el a vorbit despre învierea Lui: 

„Dumnezeu L-a înviat pe acest Isus, și noi toți suntem mar-

tori ai lui. Și acum, odată ce S-a înălțat prin dreapta lui Dum-

nezeu, și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a tur-

nat ce vedeți și auziți... Să știe bine dar, toată casa lui Israel, 

că Dumnezeu L-a făcut Domn și Hristos pe acest Isus, pe care 

L-ați răstignit voi” (Faptele Apostolilor 2:32-33, 36). 

3. Împărăția mijlocitoare prezentă a lui Hristos, 

Dumnezeu-omul, este universală, cuprinzând întregul 

univers și fiecare compartiment al acestuia… Acest adevăr 

este foarte clar și cert prezentat în Noul Testament ca și în 

orice alt articol al mărturisirilor noastre de credință. În Psal-

mul 8, Dumnezeu Își declară planul de a pune toate lucrurile 

sub picioarele omului. Acest plan, spune Pavel, a fost împlinit 

„în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți, și L-a pus să 

șadă la dreapta Sa, în locurile cerești, mai presus de orice 
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domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregăto-

rie și de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul 

acesta, ci și în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare, și L-a dat 

căpetenie peste toate lucrurile Bisericii” (Efeseni 1:20-23). 

Față de ucenicii Lui, El declarat ca temelie a trimiterii pe care 

le-a dat-o că „toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ” 

(Matei 28:18). În Filipeni 2:9-10, Pavel spune că „Dumnezeu 

L-a înălțat nespus de mult, și 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 și de 

sub pământ”. Acest lucru include în mod absolut și cuprinză-

tor tot universul în toate categoriile lui, cerul, pământul, Ia-

dul, la fel cum pasajul din Efeseni include toate veacurile, 

toate epocile, lumea de acum și lumea viitoare. Acest lucru 

este repetat și accentuat cu o mai mare forță în Evrei 2:8: 

„dacă I-a supus toate, nu I-a lăsat nimic nesupus”, ca și în 1 

Corinteni 15:27, unde „când zice că totul I-a fost supus, se în-

țelege că afară de Cel ce I-a supus totul” - adică absolut toate 

lucrurile, cu excepția lui Dumnezeu Tatăl… 

Pentru a face o clasificare a diferitelor aspecte și me-

tode ale acestei vaste administrări a puterii Sale regale, teo-

logii au făcut o deosebire între Împărăția puterii lui Hristos, 

Împărăția harului Său și Împărăția gloriei Sale. Evident, 

acestea nu sunt tărâmuri (complet) diferite sau sfere de gu-

vernare, întrucât Împărăția puterii include Împărăția haru-

lui, iar Împărăția harului precedă și pregătește calea pentru 
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Împărăția gloriei. Ele constituie mai degrabă metode diferite 

de a lucra sau sisteme diferite de administrare, toate cu-

prinse în Împărăția suverană a lui Hristos, Regele. 

I. Împărăția puterii lui Hristos. Aceasta constituie 

domnia providențială a lui Hristos, Dumnezeu-omul, peste 

întreg universul, în interesele lucrării Sale mijlocitoare ca 

Răscumpărător al poporului Său. Universul constituie un 

sistem unitar în toate domeniile sale, materiale și spirituale. 

Atingerea certă a oricărui obiectiv și controlul absolut al fie-

cărui departament din această împărăție implică în mod ne-

cesar controlul și administrarea coordonată a tuturor părți-

lor ei componente. 

1. Astfel, Împărăția universală a puterii lui Hristos 

trebuie să includă, în primul rând, controlul Său provi-

dențial asupra întregului univers fizic. Universul material 

constituie baza necesară a lumii intelectuale, morale și spiri-

tuale. Lucrurile de sus nu pot fi guvernate în mod adecvat 

dacă cele de jos nu sunt controlate. Legile materiei și ordinea 

lumii materiale rămân aceleași, nicio schimbare neavând lo-

cul loc fără ca ea să poată fi descoperită prin știință. Cu toate 

acestea, realitatea glorioasă este că Hristos, Dumnezeu-omul, 

ca Rege mijlocitor, a adus sub stăpânirea Sa, în decursul aces-

tei vremi, întreg mecanismul universului material, pe care îl 

folosește ca instrument pentru stabilirea și înaintarea Împă-

răției Sale. El ghidează oștile cerești către acest obiectiv su-

prem. Toate forțele mărețe ale acestei lumi sunt îndreptate 
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către acel scop. Influențele suave ale Pleiadelor ascultă de vo-

cea Sa, iar stelele Orionului sunt în mâinile Sale. Cel care sta-

bilește traiectoriile stelelor nu este doar Dumnezeul absolut, 

ci și Răscumpărătorul nostru, Omul care este deopotrivă 

Dumnezeu, Cel care „acoperă cerul cu nori, pregătește ploaia 

pentru pământ, și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană 

vitelor și puilor corbului când strigă” (Psalmii 147:8-9). El 

este Acela care cunoaște numărul tuturor firelor de pe cape-

tele noastre (Matei 10:30) și care nu va permite niciunei plăgi 

să se atingă de locuințele noastre (Psalmii 91:10). 

2. Împărăția puterii lui Hristos include guvernarea 

morală a lui Dumnezeu peste toate creaturile Sale inteli-

gente. Guvernarea morală a lui Dumnezeu peste rasa ome-

nească este doar unul dintre aspectele stăpânirii Sale nelimi-

tate. Îngerii, diavolii și orice alte ființe inteligente pot exista 

în alte lumi trebuie să constituie un întreg sistematic moral 

alături de rasa omenească. Întreaga Împărăție morală a lui 

Dumnezeu trebuie să fie guvernată pe baza acelorași princi-

pii generale de dreptate și neprihănire. Voia lui Dumnezeu 

trebuie să constituie regula comună a tuturor, dragostea să 

fie motivația lor comună, gloria Lui să fie obiectivul lor co-

mun și părtășia cu El țelul tuturor acestora. În cel mai larg 

sens imaginabil, Hristos este Regele regilor și Domnul dom-

nilor. Dumnezeu L-a rânduit pe Fiul Său să fie „moștenitorul 

tuturor lucrurilor”. El este așezat „mai presus de orice dom-

nie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie 
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și de orice nume care se poate numi” (Efeseni 1:21). Tot ceea 

ce există în ceruri și pe pământ, ființe chemate să se plece în 

fața Numelui lui Isus, include toate creaturile raționale. Toți 

oamenii și toți îngerii vor fi chemați în fața scaunului Lui de 

judecată. Demonii sunt „păstrați pentru judecata zilei celei 

mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric” (Iuda 6). 

Hristos îndeplinește această guvernare morală univer-

sală în mod providențial, în diferite modalități, potrivit cu 

circumstanțele și starea variată a supușilor Lui, dar face 

acest lucru întotdeauna pe baza acelorași principii de nepri-

hănire și dreptate. El se folosește în prezent de îngeri ca de 

niște duhuri slujitoare, spre binele poporului Său, și îi va fo-

losi la judecata de apoi ca agenți care pun în execuție cerne-

rea tuturor ființelor. El înfrânează și controlează acțiunile 

diavolului și ale îngerilor Lui, duhuri ale puterii văzduhului. 

El controlează toate evenimentele spre binele poporului Său. 

În mod cu totul special, El îndreaptă evenimentele către obi-

ectivul împlinirii eficace a disciplinei și educației, ca și a pre-

gătirii consecvente a copiilor Lui pentru a se bucura de gloria 

Lui. Obiectivul este răscumpărarea completă a poporului 

Său. Pentru a împlini acest țel, toți membrii rasei omenești, 

în generațiile care s-au succedat și în diversele lor familii sau 

grupuri etnice, trebuie să fie tratați ca făcând parte din ace-

eași guvernare morală. În decursul epocii prezente nu avem 

de-a face cu Dumnezeu doar în sens absolut, ci și în calitatea 

Sa de Răscumpărător al nostru, Dumnezeu-omul, care este 
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Domnul, Stăpânul tuturor noroadelor. El vorbește fiecărei 

conștiințe cu autoritate. El are un drept suprem de a controla 

fiecare viață spre atingerea obiectivelor Sale. El rânduiește 

fiecare eveniment politic și social, ca și întreaga evoluție a 

civilizației și activității omenești, spre împlinirea scopului 

Său suprem. În final, fiecare seminție, popor și limbă va sta 

înaintea Lui pentru a fi judecată în fața scaunului Său de 

domnie și pentru a-și avea destinul stabilit prin hotărârea 

Lui de nestrămutat. 

II. Împărăția harului lui Hristos. Această împărăție 

spirituală, care se bucură de grija specială a lui Hristos, în 

beneficiul căreia este pusă guvernarea întregului univers de 

către El, are în vedere, în primul rând, poporul Său spiritual, 

la nivel individual, și, în al doilea rând, poporul Său organi-

zat colectiv în Biserica vizibilă. 

1. Hristos domnește peste cei care sunt ai Lui la ni-

vel individual, atât din interior cât și din exterior. Din 

exterior, El îi supune pe vrăjmașii lor, înfrânându-l pe Sa-

tana, pe îngerii lui și pe oamenii răi. El îi întărește pe copiii 

Lui când sunt slabi, îi apără în pericole, îi călăuzește și coo-

perează cu ei în acțiunile lor, și le dă în ultimă instanță biru-

ința în toate luptele, făcându-i capabili să persevereze până 

la sfârșit, pentru a putea primi cununa vieții. De asemenea, 

sub inspirația Duhului Său, El creează în poporul Său spiri-

tual compasiune reciprocă și stimulează și călăuzește valuri 

imense de dragoste frățească… generând toate funcțiunile 
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variate care se manifestă în părtășia sfinților. Din interior, 

Hristos, Dumnezeu-omul, domnește cu supremație în inima 

fiecărui creștin. Este imposibil să ne punem credința în Hris-

tos ca Jertfă și Preot al nostru fără ca, în același timp, să ne 

punem credința completă în El ca Profet al nostru, lăsându-

ne gândirea modelată în mod absolut de învățătura Lui, și 

fără să Îl acceptăm ca Rege, supunând implicit inimile, do-

rințele și viețile noastre în fața controlului Său suveran. Pa-

vel manifesta o plăcere deosebită de a se denumi doulos, 

adică un slujitor răscumpărat al lui Isus Hristos. Fiecare 

creștin Îl denumește în mod spontan Domnul Isus. Voia Lui 

constituie legea noastră, dragostea Lui este motivația slujirii 

noastre și gloria Lui este obiectivul nostru. A asculta de voia 

Lui, a lucra în slujba Lui, a lupta bătăliile Lui și a triumfa în 

victoriile Lui constituie întreaga noastră viață și bucurie. 

2. Împărăția harului lui Hristos cuprinde de aseme-

nea Biserica Lui vizibilă. Deși Biserica adevărată este consti-

tuită prin locuirea individuală a fiecărui credincios de către 

Duhul Sfânt, și deși nicio organizație nu poate să îi ia locul în 

felul în care ea există, Hristos dorește ca Biserica Lui adevă-

rată, din motive practice evidente, să manifeste tendința 

spontană și continuă de a se organiza într-o anumită formă 

vizibilă. Formele ei sunt foarte variate, determinate de diferi-

tele circumstanțe providențiale, însă, chiar dacă aici, pe pă-

mânt, poate îmbrăca forme imperfecte, totuși esența este că 

ea rămâne Biserica Lui autentică… Doar Hristos este Capul 
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legitim al acestei Biserici vizibile, în orice formă ar fi ea orga-

nizată. El nu a rânduit pentru Biserica Lui niciun viceregent. 

El le-a interzis până și ucenicilor Lui să se denumească Rabbi 

sau stăpân (Matei 23:9-10). El chiar pronunță un blestem asu-

pra acelora care își arogă stăpânirea peste moștenirea Lui, fie 

că este vorba despre suverani național, patriarhi universali 

sau papi. Prin Cuvântul Său inspirat și prin Duhul Său, care 

locuiește continuu în Biserica Lui, a instituit modalitatea de 

guvernare a Bisericii Sale de-a lungul veacurilor. Astfel, El a 

rânduit condițiile de membralitate, regulile și slujirile din Bi-

serică... Noi nu suntem obligați să credem nicio doctrină sau 

să împlinim vreo responsabilitate pe care El n-a revelat-o clar 

în Cuvântul Lui. Ucenicii lui Hristos sunt oamenii liberi ai 

Domnului, eliberați de orice robie față de oameni, întrucât ei 

sunt obligați să asculte în mod absolut doar de El…  

Hristos a afirmat că Împărăția Lui nu este din această 

lume, că nu este o împărăție asociată cu alte împărății, orga-

nizații, legi, metode de administrare sau obiective asemănă-

toare acestora. Ea este o Împărăție spirituală, care le între-

pătrunde pe toate celelalte, dar atât de diferită în metodele 

și obiectivele ei, încât, atunci când este loială Capului ei, nu 

poate interfera cu niciuna dintre acestea și nu poate intra în 

nicio alianță organică cu vreuna dintre ele. Capul, membrele, 

legile, slujitorii, metodele, pedepsele, răsplățile și obiectivele 

ei sunt toate spirituale, neaparținând acestei lumi, prin 
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aceasta înțelegându-se că ele sunt revelate și aplicate de Du-

hul Sfânt. Ele îl aduc pe om în relație cu lumea măreață a 

realităților spirituale care sunt revelate în Scriptură.  

III. Împărăția gloriei lui Hristos. În epoca prezentă, 

Hristos este prezentat în principal ca o Căpetenie cuceri-

toare, domnind în calitate de Cap al oștirii Sale militante, 

Căpetenia mântuirii noastre (Evrei 2:10), Cuceritorul vrăj-

mașilor Lui și ai noștri, și Cel care supune această lume 

(Apocalipsa 19:11-16). Totuși, Scriptura revelează mai apoi 

un moment al finalității, când Împărăția lui Hristos va fi 

completă, cuprinzându-i pe toți membrii ei, și va ajunge în 

stare ei perfectă – când toți cei răscumpărați vor fi adunați, 

criza zilei judecății va fi trecut, trupurile glorificate ale sfin-

ților vor fi reunite cu duhurile lor aduse la perfecțiune, când 

„scaunul de domnie [va fi] al lui Dumnezeu și al Mielului” și 

„nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de 

domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii Lui 

Îi vor sluji. Ei vor vedea fața Lui, și Numele Lui va fi pe frun-

țile lor” (Apocalipsa 22:3-4). 

*  *  * 

Fragment din cartea „Christ the King” din Evangelical Theology, The 

Banner of Truth Trust, www.banneroftruth.org 

*  *  * 

Archibald Alexander Hodge (1823-1886): teolog prezbiterian 

american, născut la Princeton, Mercer, New Jersey. 
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*  *  * 

Puneți-vă sufletele în mâinile lui Isus, și ele vor fi mântu-

ite. El a suferit în locul și în beneficiul tuturor celor care 

își pun credința în El. – Charles Spurgeon 
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HRISTOS PE VECI 

Octavius Winslow (1808-1878) 

 

Se apropie o vreme – și cu ce viteză! – când va veni cel 

mai solemn și mai sever, dar cel mai dulce și mai autentic test 

al puterii susținătoare și mângâietoare a lui Hristos, socotit 

prețios în experiența sfinților Săi: ultima scenă a vieții. Imagi-

nați-vă că acest moment ar fi sosit deja. Orice atracție pămân-

tească încetează, și orice lucru interesant își pierde strălucirea. 

Totul eșuează – inima și tăria, puterea mentală, îndemânarea 

medicală, afecțiunea omenească și compasiunea – toate înce-

tează. Filmul vieții este proaspăt în ochi și realitățile invizibile 

ale lumii spirituale se descoperă în fața ochilor noștri. 

Aplecându-se către tine, Cel care te-a iubit și te-a înso-

țit până la malul acestui râu rece îți cere un semn. Ești prea 

slab ca să concepi un gând, prea prăbușit care să mai respiri 

un cuvânt, prea absorbit de scenă pentru a mai putea să îți 

imaginezi ceva drept răspuns. Nu poți acum să îți declari cre-

dința într-un crez elaborat, și n-ai vreo experiență profundă, 

nici o emoție înălțătoare sau vreo viziune cerească pe care să 

o descrii. O singură propoziție înglobează tot ceea ce știi, 

crezi și simți acum, una scurtă, dar cu totul convingătoare și 

cu totul expresivă. Ea constituie mărturisirea credinței tale, 

suma experienței tale și temelia nădejdii tale – „Hristos este 

prețios pentru sufletul meu!” 
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De ajuns! Creștinul muribund și Prietenul care îl cer-

cetează nu-și pot dori mai mult. Dragul meu Mântuitor, fii 

aproape de mine în această clipă solemnă! Atrage valea mai 

aproape de mine, așterne-mi fruntea obosită la pieptul Tău, 

și spune-mi acele cuvinte care îmi mângâie inima și care îmi 

ridică sufletul plin de lupte, tânjiri și dorințe - „nu te teme, 

căci Eu sunt cu tine” (Isaia 41:10) – și apoi voi fi fericit să mor. 

Moartea nu va mai avea niciun venin, mormântul nicio um-

bră și veșnicia nimic înfricoșător. Apoi, după experiența bi-

necuvântată a prezenței Tale prețioase pe pământ, voi trece 

în biruință prin poarta umbrită pentru a ajunge în străluci-

rea deplină și în plinătatea bucuriei veșnice a tot ceea ce am 

crezut, am dorit și am nădăjduit cu privire la gloria Ta de-

plină și vrednicia Ta completă din ceruri. „Înaintea Feței 

Tale sunt bucurii nespuse, și desfătări veșnice în dreapta Ta” 

(Psalmii 16:11). 

*  *  * 

Fragment din cartea The Precious Things of God, Soli Deo Gloria, o lu-

crare a Reformation Heritage Books, www.heritagebooks.org 

*  *  * 

Octavius Winslow (1808-1878): predicator baptist și mai apoi 

anglican; în 1861 a predicat la deschiderea bisericii Tabernacle din 

Londra, unde a slujit Charles Spurgeon; s-a născut în Anglia. 


