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A murit Hristos pentru p catele lumii întregi?
1 Ioan 2, 2; Levitic 16
1 Ioan 2,2: »El este jertfa de isp ire (sau: isp ire) pentru p catele noastre; i nu numai pentru
ale noastre, ci i pentru lumea întreag .«
Cite te exact ...
Aici trebuie s inem seama de altceva. Apostolul spune c Hristos este isp ire nu numai
pentru p catele noastre, ci i »pentru lumea întreag «. »Isp irea p catelor« se refer în întreaga
Scriptur întotdeauna în mod clar la aceia care cred, deci, în limbajul Noului Testament, la copiii
lui Dumnezeu. Hristos este într-adev r isp ire pentru lumea întreag în sens general, dar în sens
restrâns este numai »pentru p catele noastre«. Când este vorba de lume, totdeauna se face o
diferen iere clar . Deci se merge mai mult decât Cuvântul lui Dumnezeu, când propozi ia se
completeaz cu: „ci i pentru p catele lumii întregi”. Referirea la „p catele” lumii în aceast
propozi ie este absolut incorect . Dac Domnul ar fi isp it p catele lumii întregi, atunci lumea
întreag va ajunge în cer! Dac El ar fi purtat p catele ei în acela i fel cum a purtat pe ale
noastre, ce ar mai avea atunci Dumnezeu s repro eze lumii? Nu, El este isp ire pentru
p catele noastre; El le-a îndep rtat pentru totdeauna, le-a ters prin sângele S u. Dac aceasta ar
fi valabil i pentru lume, atunci ea ar fi în ordine cu Dumnezeu!
Cei doi api
Calvini tii dovedesc i în acest punct o concep ie superficial , aspr i gre it . Isp irea este
valabil nu numai pentru copiii lui Dumnezeu. Independent de mântuirea noastr , Dumnezeu
trebuia glorificat cu privire la p cat (nu, p cate!) i dragostea Lui trebuia dovedit chiar i celor
mai înver una i du mani ai Lui. G sim aceste dou adev ruri prezentate simbolic în marea zi a
împ c rii (Levitic 16). Poporul Israel trebuia s aduc în aceast zi doi api. Unul dintre ei era
pentru Jahve, cel lalt pentru popor. Dar numai asupra apului, care era pentru popor, erau
m rturisite toate p catele lor. În cazul primului ap nu se f cea aceasta; el a fost adus ca jertf
pentru p cat. Diferen a important const în aceea, c primul ap, cel pentru Jahve, servea pentru
aducerea la lumin a slavei Sale, care în lumea aceasta a fost întunecat prin p cat, i prin har s
împlineasc cerin ele Sale. Dumnezeu trebuia neap rat glorificat cu privire la p cat.
Dar prin aceasta nu era înc rezolvat problema vinei p c tosului. Ca s ob in iertarea,
p catele trebuiau clar m rturisite. Aceasta a f cut Aaron, prin aceea c i-a pus mâinile
amândou pe apul al doilea, care era viu i era pentru popor. Primul ap a fost sacrificat, sângele
lui a fost adus în Locul Preasfânt i era stropit în interiorul i exteriorul Cortului. Aici avem
prezentarea simbolic a isp irii, care se extinde asupra lumii întregi, prin faptul c vestea bun
se poate acum vesti oric rui p c tos. Aceast înv tur o g sim i în alte locuri din Sfânta
Scriptur , dar prin acest exemplu diferen a devine deosebit de clar . Jertfa lui Hristos a satisf cut
în chip des vâr it natura lui Dumnezeu, a a c El în suveranitatea Lui poate acum s lase, ca
Evanghelia s fie vestit întregii crea ii. Dar ca s devii mântuit, pentru p c tos este nevoie de
mai mult. »Hristos a purtat p catele noastre în trupul S u, pe lemn« (1 Petru 2, 24). Aceasta nu
se spune niciodat cu privire la lume; Cuvântul este foarte exact în exprimarea cu privire la
aceast tem . Dar deoarece Dumnezeu a fost în chip des vâr it glorificat prin jertfa lui Hristos cu
privire la p cat, El poate prin slujitorii Lui s roage i s aten ioneze chiar i pe du manii Lui:
»Împ ca i-v cu Dumnezeu!« Dragostea lui Dumnezeu este impulsul, moartea lui Hristos este
calea i fundamentul pentru vestea bun a mântuirii. Aceasta nu spune, c întreaga crea ie va fi
realmente salvat , ci c Dumnezeu a fost glorificat în Hristos. Chiar dac nici un suflet nu s-ar
mântui, Dumnezeu a fost totu i glorificat prin mireasma pl cut a lui Hristos i a lucr rii Sale.
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Diferen a între isp ire i suplinire
Între aceste dou realit i exist o diferen mare i important . Dac Dumnezeu ar fi l sat totul
în seama omului, nimeni nu ar fi putut fi mântuit. Numai prin har am fost noi mântui i.
Dumnezeu d na tere la credin în cei ale i, i abia dup aceea isp irea p catelor noastre
devine efectiv . Nici un om tem tor de Dumnezeu nu va accepta c to i oamenii vor fi mântui i,
sau va t g dui, c harul face diferen între un credincios i un necredincios. Marea zi a
împ c rii ne dovede te c glorificarea lui Dumnezeu st pe primul loc i este independent de
isp irea p catelor poporului S u. Era de o importan mare, c adev rul S u, sfin enia,
neprih nirea, dragostea i maiestatea Sa au fost dovedite prin crucea lui Hristos. Aici s-a întâlnit,
ca niciodat mai înainte, binele i r ul. Rezultatul a fost judecata i biruin a asupra r ului,
triumful binelui, prin care nu numai cei ce cred, ci i toate lucrurile (nu to i oamenii!) sunt
împ cate cu Dumnezeu i a fost a ezat fundamentul ve nic pentru un cer nou i un p mânt nou.
Acest fundament ne este prezentat în apul sacrificat, care era pentru Jahve. Dar ca s elibereze
poporul de p catele sale, Dumnezeu i-a dovedit marea Sa îndurare. Vedem astfel, c p catele
poporului au fost clar m rturisite i puse pe apul viu, care le-a dus într-un inut pustiu, pentru ca
niciodat s nu mai fie amintite. În aceasta const diferen a între isp ire i suplinire.
Cum devii mântuit?
Domnul Isus este, a a cum citim aici, isp irea pentru p catele noastre, » i nu numai pentru ale
noastre, ci i pentru lumea întreag «. „Copiii lui Dumnezeu” i „lumea” sunt clar diferen ia i. De
aceea nu este corect, când se traduce: „pentru p catele lumii întregi”. Este periculos s se adauge
ceva cuvintelor Scripturii; noi trebuie numai s credem cuvintele ei clare. Prin ad ugiri omene ti
iau na tere probleme, care pot fi evitate prin inerea strâns de Cuvântul lui Dumnezeu. Acest
Cuvânt este suficient, ca s vesteasc lumii întregi îndurarea lui Dumnezeu, s îndrept easc
Fiin a Sa i dragostea Sa. El adevere te tuturor oamenilor, c El este un Dumnezeu-Mântuitor.
Dumnezeu las mesajul S u al harului s fie dus tuturor oamenilor i porunce te tuturor, în tot
locul, s se poc iasc . Ca s devii mântuit, este nevoie în primul rând, potrivit hot rârilor lui
Dumnezeu, de chemarea p c to ilor, dup aceea de lucrarea Duhului Sfânt în inima celui care
crede, pentru ca el s primeasc pe Hristos. Aceasta îns nu se poate spune despre „lumea
întreag ”, i este f r rost s negi aceast realitate. Cuvântul lui Dumnezeu ne explic clar acest
lucru.
Unuia, care crede în Domnul Isus, putem s -i spunem pe baza Cuvântului: „El a purtat p catele
tale”. Dar noi nu avem dreptul s d m aceast asigurare unui necredincios sau „lumii întregi”.
Numai credin a are dreptul la aceasta.
Diferen a între mântuire i r scump rare
Marea zi a împ c rii ne ofer realmente o m rturie deosebit de clar pentru un principiu mare
din Cuvântul lui Dumnezeu, care este explicat clar în înv tura Noului Testament. S ne gândim
la diferen a care exist între „mântuire” (Efeseni 1, 7) i „r scump rare” (2 Petru 2, 1). Aceste
dou adev ruri sunt deseori confundate unul cu altul (de exemplu de calvini ti i arminieni), a a
c adev rul este amestecat cu r t cirea. Prin moartea Sa, Domnul a „r scump rat” crea ia
întreag , inclusiv pe to i oamenii, chiar i pe înv torii fal i. Cine contest drepturile Sale i se
ridic împotriva St pânului s u divin, face aceasta spre pierzarea lui ve nic . Dar numai aceia
sunt „mântui i”, care prin credin a în sângele Lui au primit iertarea p catelor lor. Atât
„mântuirea” fiec ruia în parte, cât i „r scump rarea” lumii întregi sunt înv ate în Scriptur , dar
ia na tere o mare r t cire, când cele dou adev ruri sunt amestecate sau confundate. Prin
moartea Sa pe cruce, Domnul a ad ugat la drepturile Lui de Creator un alt drept asupra tuturor
creaturilor, prin aceea c a pl tit pre ul nespus de mare al cump r rii. Toate Îi apar in acum Lui
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i nimic nu- i mai apar ine lui însu i, chiar dac numai cel credincios recunoa te aceasta pe
deplin. Prin mântuire suntem elibera i de Satana i de p cate, dar aceasta este partea numai
pentru credin .
Acela i adev r îl g sim exprimat cu alte cuvinte în epistola c tre Evrei 2, 9-10. Prin harul lui
Dumnezeu Hristos a gustat moartea pentru tot (în limba greac : hyper pantos), i pentru to i
oamenii (compar versetele 7-8); toate au fost cump rate. Dar în versetul 10 g sim o form de
exprimare cu totul deosebit , unde ni se spune, c Dumnezeu, aducând pe „mul i fii” la slav , a
des vâr it prin suferin pe C petenia mântuirii lor. Dac se confund aceste dou adev ruri, se
pierde nu numai exactitatea Cuvântului lui Dumnezeu, ci i adev rul are de suferit, pe de o parte
prin lipsa de în elegere cu privire la pre ul de cump rare pl tit pentru tot, i pe de alt parte prin
devalorizarea mântuirii fiec ruia în parte.
Dumnezeu s binecuvânteze în noi adev rurile studiate, spre glorificarea Fiului S u.
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