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Capitolul 5 
 

Capitolul 5, 1-11 – urm�rile minunate ale îndrept��irii prin credin�� 
 
   Într-o concluzie triumf�toare din cele spuse pân� acum începe capitolul 5 cu cuvintele: »Deci, 
fiindc� am fost îndrept��i�i prin credin��«. Nu mai poate exista nici o îndoial�, nu se mai poate 
pune nici o întrebare. Îndrept��irea celui ce crede în Mântuitorul mort �i înviat este un fapt 
încheiat, este o realitate prezent�. Cine crede în Isus este îndrept��it. Vina lui a fost pl�tit� �i el 
st� în Cel înviat într-o stare cu totul nou� înaintea lui Dumnezeu. Învierea lui Hristos este dovada 
cu valabilitate ve�nic�, c� Dumnezeu a primit lucrarea de pe Golgota ca isp��ire suficient� pentru 
p�catele noastre. Este temelia de stânc� pe care se poate odihni Dumnezeul cel drept �i pe care El 
poate îndrept��i pe oricine are credin�a în Isus. 
   Aproape c� nu este necesar s� accentu�m c� noi nu am contribuit cu nimic la aceast� 
îndrept��ire, �i nici nu puteam contribui. Singura noastr� parte în toat� aceast� chestiune au fost 
p�catele noastre, care au pricinuit Domnului �i Mântuitorului nostru dureri nespus de mari �i 
p�r�sirea Lui de c�tre Dumnezeu. Nici m�car credin�a noastr� nu poate ad�uga ceva lucr�rii de 
mântuire a noastr�, tot a�a cum nici recuno�tin�a noastr� cea mai mare, sau d�ruirea noastr� în 
lucrare, dup� ce am crezut. Nu, - Dumnezeu s� fie l�udat! – lucrarea a fost înf�ptuit� numai prin 
Isus Hristos, Domnul nostru. �i nu numai c� a fost înf�ptuit�, ci ea a fost recunoscut� de 
Dumnezeul cel sfânt ca fiind atotsuficient�. Acela, care pe drumul înf�ptuirii ei a trebuit s� 
coboare în mormânt, a înviat dintre cei mor�i �i �ade acum la dreapta lui Dumnezeu încununat cu 
cinste �i cu slav�. Printr-o singur� jertf� a f�cut des�vâr�i�i pentru totdeauna pe cei sfin�i�i (Evrei 
10, 14). Dac� nu ar fi a�a, atunci niciodat� nu ni se va putea ajuta; c�ci Hristos nu mai poate muri 
înc�odat�, �i noi �tim c� f�r� v�rsare de sânge nu este iertare de p�cate. De aceea: ori lucrarea a 
fost înf�ptuit�, ori partea noastr� este dezn�dejdea lipsit� de orice speran��. 
   În primele versete ale capitolului nostru, apostolul trage concluziile din aceast� îndrept��ire �i 
prin aceasta creeaz� un tablou al harului lui Dumnezeu �i al c�ilor Lui în har, a�a cum niciodat� 
nu s-ar fi putut na�te în inima omului. S� studiem detalile acestuia în c�l�uzirea C�peteniei 
noastre sfinte. 
   »Deci, fiindc� am fost îndrept��i�i prin credin��, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru 
Isus Hristos« (versetul 1). Trei lucruri pre�ioase ne sunt prezentate aici, care sunt partea tuturor 
credincio�ilor, f�r� nici o excep�ie: am fost îndrept��i�i prin credin��, de aceea avem pace cu 
Dumnezeu, �i cheia pentru ambele este Domnul nostru Isus Hristos. Deoarece cel credincios �tie 
c� a fost primit în Hristos, între el �i Dumnezeul cel sfânt nu mai st� nimic altceva, decât numai 
marea lucrare �i persoana scump� a Fiului lui Dumnezeu. Toate celelalte au fost îndep�rtate 
pentru totdeauna. Acuz�rile unei con�tiin�e vinovate au amu�it, con�tiin�a îns��i a fost cur��it�, �i 
din p�c�tosul ostil de odinioar�, vrednic de a fi urât, a luat na�tere un copil iubit al lui 
Dumnezeu, care nu mai poate fi învinuit de nici un p�cat, c�ci toate au fost purtate �i îndep�rtate. 
Drept consecin�� domne�te o pace permanent� între Dumnezeu �i cel credincios. Nici amintirea 
p�catelor din trecut �i nici con�tien�a prezen�ei actuale a p�catului în cel credincios, oricât de 
dureroase ar fi ambele, nu pot s� ating� temelia acestei p�ci. Pacea a fost f�cut�, înf�ptuit� 
pentru totdeauna prin Domnul nostru Isus Hristos, al c�rui sânge este permanent înaintea ochilor 
lui Dumnezeu. Niciodat� nu se va mai putea pune vre-o întrebare cu privire la iertarea p�catelor 
noastre �i primirea noastr� la Dumnezeu. 
   Ca s� înl�tur�m mai dinainte orice neîn�elegere, atragem aici aten�ia la diferen�a dintre 
expresiile »pace cu Dumnezeu« �i »pacea lui Dumnezeu«. Prima pace, pacea cu Dumnezeu, este 
urmarea sau rezultatul îndrept��irii pe baza lucr�rii lui Hristos �i de aceea este partea comun�, 
care nu se poate pierde, a tuturor credincio�ilor adev�ra�i; posesiunea �i savurarea celei de-a doua 
p�ci, a p�cii lui Dumnezeu, depinde de felul în care fiecare credincios în parte se bucur� tot 
timpul în Domnul, nu se îngrijoreaz� de nimic, ci în orice lucru aduce cererile lui la cuno�tin�a 
lui Dumnezeu, prin rug�ciuni �i cereri cu mul�umiri (vezi Filipeni 4, 4-9). Nu trebuie s� 
confund�m starea practic� a fiec�rui suflet cu lucrarea înf�ptuit� de Hristos pentru noi �i care 
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este cu totul în afara noastr�. Oricât de �ov�ielnic� �i nestatornic� ar putea s� fie prima, �i 
deseori este a�a, cea de-a doua este tare �i neschimbabil�. Dragostea divin� �i dreptatea s-au unit, 
ca s� creeze fundamentul pe care noi avem pace cu Dumnezeu. Hristos, »pacea noastr�« (Efeseni 
2, 14), este acum permanent în prezen�a lui Dumnezeu, El, Cel care a devenit pentru noi 
»în�elepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfin�ire �i r�scump�rare« (1 Corinteni 1, 30). 
   Urm�toarea road� pre�ioas� a îndrept��irii este, c� noi, prin Domnul nostru Isus Hristos »avem 
�i intrare, prin credin��, în harul (sau în aceast� favoare) acesta în care suntem« (versetul 2). 
Dac� pân� acum a fost vorba de întrebarea, cum au fost îndep�rtat tot ce am înf�ptuit noi în 
starea noastr� ostil� împotriva lui Dumnezeu, apostolul vorbe�te acum despre harul care a f�cut 
pace �i care acum este pentru totdeauna în inima lui Dumnezeu pentru noi. Ochiul lui Dumnezeu 
se odihne�te în Hristos cu pl�cere fa�� de to�i copiii S�i. Ei sunt iubi�i, a�a cum este iubit Hristos, 
�i prin El au totdeauna libertatea s� se apropie prin credin�� de acest har, în care stau, �i s� se 
foloseasc� de el. „Noi savur�m aceast� favoare”, a�a cum a spus în mod potrivit un alt scriitor, 
„în prezen�a lui Dumnezeu. Nu numai c� Judec�torul ceresc ne îndrept��e�te, ci un Tat� ceresc 
ne prime�te; o fa�� str�lucitoare, îndur�toare �i plin� de dragoste p�rinteasc� lumineaz� �i bucur� 
sufletul nostru �i învioreaz� inima noastr�, a�a c� suntem înaintea Lui cu inima plin� de lini�te �i 
umbl�m pe c�rarea Lui. Avem con�tien�a pre�ioas�, c� st�m sub favoarea lui Dumnezeu. În ceea 
ce prive�te p�catele noastre, ele au fost toate înl�turate; în ceea ce prive�te pozi�ia noastr� actual� 
înaintea lui Dumnezeu, totul este dragoste �i favoare, în claritatea str�lucitoare a fe�ei Sale; în 
ceea ce prive�te viitorul, ne a�teapt� slava.” 
   Cuvinte pre�ioase, scrise de un slujitor al Domnului înaintat în vârst�, cu pu�in timp înaintea 
încheierii unei vie�i lungi �i binecuvântate în slujirea Aceluia care i-a iubit sufletul! Ele dovedesc 
cât de pre�ios i-a fost accesul la acest har �i cum prin credin�� s-a folosit de el. Involuntar ne aduc 
aminte de îndemnurile din Evrei 13, 7: »Aduce�i-v� aminte de conduc�torii vo�tri care v-au vestit 
Cuvântul lui Dumnezeu; �i privind deaproape sfâr�itul vie�uirii lor, urma�i-le credin�a.« Acela�i 
har, care i-a înt�rit pe ei, aceia�i dragoste, pe care ei au savurat-o, au devenit partea noastr�, �i 
depinde numai de noi în ce m�sur� ne vom folosi prin credin�� de harul »în care st�m«. 
Mul�umiri fie aduse lui Dumnezeu! – noi nu am venit la muntele Legii, cu focul �i întunericul 
lui, cu cuvintele pe care ascult�torii nu le puteau suporta, ci la Sion, muntele Harului, �i la Isus, 
Mijlocitorul unui leg�mânt nou, care a împlinit toate nevoile noastre �i care zilnic st� la 
dispozi�ia noastr� în toat� plin�tatea. 
   �i cel de-al treilea rezultat al îndrept��irii, de care ne ocup�m acum: »ne l�ud�m în n�dejdea 
slavei«, este partea sigur�, care nu se poate pierde, a tuturor credincio�ilor adev�ra�i. Slava lui 
Dumnezeu este înaintea noastr�. Este clar, c� dac� ea ar fi dependent� de perseveren�a �i 
credincio�ia noastr� niciunul din noi nu ar ob�ine-o. Dar Isus ca »Înainte merg�tor« al nostru a 
intrat în slav� �i El ne va duce �i pe noi acolo. Ea ne este asigurat� prin El, care a murit pentru 
noi �i a înviat dintre cei mor�i. Ar putea El s� piard� vreodat� binecuvânt�rile, pe care le-a 
ob�inut în felul acesta? Imposibil. �i tot a�a de pu�in noi, cei pentru care El le-a ob�inut. El este 
Garantul nostru �i în aceast� privin��. De aceea plini de bucurie putem privi în viitor �i ne 
l�ud�m în n�dejdea sigur� a slavei, în timp ce umbl�m aici jos în sl�biciune �i nedes�vâr�ire. 
Acela�i Dumnezeu, care �i-a descoperit dreptatea Sa �i puterea Sa divin� în Evanghelie, care ne-
a f�cut parte de dragostea Lui �i de harul S�u, vrea s� ne aib� la Hristos �i cu Hristos în slava Sa. 
   Putea s� fie o purtare de grij� mai mare, decât aceea a valorii lucr�rii �i persoanei Domnului 
nostru Isus Hristos, cu privire la trecutul, prezentul �i viitorul nostru? În ceea ce prive�te trecutul, 
nu ne mai nelini�te�te nimic: avem pace cu Dumnezeu; în ceea ce prive�te prezentul, st�m sub 
favoarea lui Dumnezeu-Tat�l, �i în ceea ce prive�te viitorul, slava cereasc� î�i arunc� razele pe 
drumul nostru. S-ar putea crede c� nu mai este nimic de ad�ugat la cele spuse. Realmente, 
întreaga stare binecuvântat� a unui cre�tin, drumul s�u de la început �i pân� la �int� este exprimat 
aici. �i totu�i apostolul continu�: »Ba mai mult« (versetul 3), �i reia acelea�i cuvinte în versetul 
11. 
   »Ba mai mult, ne l�ud�m �i în necazuri«. Noi nu am ajuns înc� la �inta c�l�toriei noastre. Între 
Egipt �i Canaan este pustia. Ea nu face parte din hot�rârile lui Dumnezeu, dar noi trebuie s� 
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trecem prin ea, ca s� ajungem la �int�, �i aici este locul unde experiment�m c�ile de educare a 
noastr� din partea lui Dumnezeu �i totodat� cunoa�tem ce este în inima noastr� (compar� cu 
Deuteronom 8, 2). În seceta pustiei, unde „nici hran� nici izvor, nu înt�resc pe c�l�tor“, suntem 
pu�i la încercare, ca s� se vad� dac� suntem în stare s� ne încredem numai în Dumnezeu. 
Sufletele noastre sunt încercate, du�manul ne atac�, credin�a mic� �i necredin�a se tulbur�, natura 
î�i revendic� drepturile ei, iar inima s�rman� cade deseori în dezn�dejde. Experien�ele pustiei nu 
sunt necesare pentru mântuirea noastr�, dar sunt binecuvântate pentru omul nostru l�untric. Ele 
nu ne fac s� fim potrivi�i sau „maturiza�i“ pentru cer, c�ci atunci tâlharul muribund nu ar fi putut 
merge în aceea�i zi cu Hristos în Paradis; dar ele ne fac s� ne desprindem de lucrurile p�mânte�ti, 
ne înva�� cu privire la dependen�a noastr� total� de Dumnezeu �i ne fac s� recunoa�tem 
credincio�ia Lui. În necazuri experiment�m dragostea �i purtarea de grij� a lui Dumnezeu, 
compasiunea inimii Lui de Tat�, într-un fel în care pe alte c�i, �i în mod deosebit în slav�, nu ar 
fi posibil. Cerul nu ofer� ocazia pentru aceasta. 
   »Necazul lucreaz� r�bdare«. Tocmai ceea ce pe un necredincios îl tulbur� �i îl descurajeaz�, îl 
duce chiar la dezn�dejde, d� na�tere în cel credincios la curaj �i perseveren��. În loc s�-i r�peasc� 
încrederea, necazul îl face s� priveasc� cu încredere în sus. Necazul întâlne�te în el exact ceea ce 
perseveren�a vrea s� evite, nimice�te voin�a proprie, creaz� în inim� »c�r�ri drepte« pentru 
Dumnezeu, limpeze�te credin�a de tot ce nu este adev�rat �i îl face pe cel credincios apt s� se 
încread� lini�tit în Dumnezeu. Necazul nu are nimic a face cu mântuirea noastr�. El este destinat 
pentru a verifica starea noastr� �i s� pun� în lumin�, dac� noi umbl�m potrivit cu chemarea �i 
pozi�ia noastr�, în care ne-a a�ezat mântuirea. El face s� se vad� în ce m�sur� natura veche, care 
mai este în noi, ne mai influen�eaz�, ne smere�te �i ne duce la judecata de sine. 
   Dac� necazul lucreaz� »r�bdare«, r�bdarea aduce »experien�a«. În suferin�e �i greut��i 
recunoa�tem, pe de o parte, cine suntem noi, iar pe de alt� parte, cine este Dumnezeu în 
bun�tatea �i credincio�ia Lui pentru noi. Inima fiind desprins� în felul acesta de lucrurile 
p�mânte�ti, ochiul nu mai prive�te la lucrurile temporale ci se îndreapt� spre lucrurile cere�ti, 
n�dejdea, care este deja prezent� în inim�, devine mai vie �i mai puternic�. »Experien�a aduce 
n�dejde«. În felul acesta rezultate binecuvântate vin unul dup� altul �i în loc s� ne l�s�m condu�i 
la ner�bdare �i cârtire din cauza greut��ilor de pe cale, înv���m s� ne l�ud�m în necazuri. 
Posed�m cheia unor lucruri, care altfel ni s-ar p�rea enigme ciudate, �i ne înt�rim mâinile în 
Dumnezeu, care iube�te pe copiii S�i cu o dragoste intim� �i face ca totul s� lucreze spre binele 
lor.  
   »Îns� n�dejdea nu dezam�ge�te, pentru c� dragostea lui Dumnezeu a fost turnat� în inimile 
noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat« (versetul 5). Prin aceasta ajungem la punctul 
culminant al înv���turi pe care apotolul ne-o d� aici. N�dejdea înviorat� prin experien�a 
credincio�iei nelipsite a lui Dumnezeu nu dezam�ge�te, nu se poate dovedi ca fiind în�el�toare, 
c�ci între Dumnezeu �i noi s-a f�cut o leg�tur� care niciodat� nu poate fi rupt�: El ne-a dat Duhul 
S�u! Noi suntem nu numai înnoi�i prin ac�iunea acestui Duh, »n�scu�i din ap� �i din Duh« (Ioan 
3, 5), ci Duhul Sfânt, care, spus în treac�t, este amintit aici pentru prima dat� în aceast� epistol�, 
ne-a fost dat ca pecet� a credin�ei noastre �i ca arvun� a posesiunii câ�tigate prin Hristos (2 
Corinteni 1, 22; Efeseni 1, 13-14). Trupurile noastre au devenit locuin�e ale Duhului Sfânt. Pe 
aceast� cale, a�a cum se exprim� apostolul aici, a fost turnat� dragostea lui Dumnezeu în inimile 
noastre. În alte locuri ni se spune c� noi prin Duhul strig�m »Ava, Tat�!«, c� prin El �tim c� 
suntem în Hristos �i Hristos este în noi, �i a�a mai departe (Galateni 4, 6; Ioan 14, 16-20). 
   Ce realitate minunat�: dragostea lui Dumnezeu a fost turnat� în inimile noastre, prin aceea c� 
Duhul Sfânt, a treia Persoan� a dumnezeirii, �i-a f�cut locuin�a în noi! Aceasta nu ni s-a putut 
face cunoscut înainte ca lucrarea de mântuire s� ni se fac� cunoscut în toat� plin�tatea ei. Aceast� 
realitate, a�a cum am spus, constituie punctul culminant al expunerilor apostolului. În ce m�sur� 
fiecare credincios în parte le-a primit prin credin�� �i prin ac�iunea Duhului Sfânt savureaz� 
dragostea lui Dumnezeu, în ce m�sur� el umbl� în ele, este un alt aspect; dar pentru to�i 
credincio�ii exist� aceast� realitate. Drept urmare, n�dejdea nu poate s� dezam�geasc�. 
Dumnezeu nu-�i întoarce privirea de la cel neprih�nit (compar� cu Iov 36, 7). 
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   Dar dragostea lui Dumnezeu nu numai a fost turnat� în inimile noastre, ca s� fie savurat� în 
noi, ci ea a fost descoperit� �i în afar� �i dovedit� printr-o lucrare înf�ptuit� cu totul independent 
de noi, atunci când ne aflam într-o stare lipsit� de putere �i coborâre adânc�. »C�ci«, a�a 
continu� apostolul, »pe când eram noi înc� f�r� putere, Hristos, la timpul cuvenit, a murit pentru 
cei nelegiui�i« (versetul 6). Da, numai pe aceast� baz� a fost posibil ca dragostea lui Dumnezeu 
s� fie turnat� în inimile noastre. �i »la vremea cuvenit�« a avut loc lucrarea, adic�, »când a venit 
împlinirea vremii« (Galateni 4, 4) �i starea omului s-a ar�tat în toat� disperarea ei. Dar tocmai 
aceasta ne arat� toat� cur��ia �i des�vâr�irea acestei dragoste. Numai ea putea s� se intereseze de 
aceia în care nu era nimic care s� trezeasc� interesul, decât numai vina lor �i starea lor stricat�. 
Numai dragostea lui Dumnezeu, care este El Însu�i, putea s� fie izvorul �i motivul pentru care a 
l�sat pe Fiul S�u s� moar� pentru cei lipsi�i de putere �i p�c�to�i. 
   Creatura nu este în stare s� fac� a�a ceva. Un om nu poate iubi în felul acesta, chiar dac� inima 
lui este apt� de sentimente adânci �i puternice. El va cuteza s�-�i dea via�a pentru un om care i-a 
f�cut bine; pentru un om „drept” cu greu va muri cineva. Dreptatea ca atare va câ�tiga admira�ia 
�i va fi pre�uit�, dar niciodat� nu va trezi dragostea care are curajul s� se jertfeasc�. »Pentru un 
om drept, cu greu ar muri cineva; dar pentru cel bun, poate c� cineva ar avea curajul s� moar�« 
(versetul 7). – Dar ce a f�cut Dumnezeu? 
   »Dar Dumnezeu Î�i arat� dragostea Sa fa�� de noi prin faptul c�, pe când eram noi înc� 
p�c�to�i, Hristos a murit pentru noi« (versetul 8). Numai Dumnezeu poate iubi a�a. Omul are 
nevoie de un motiv, care s� ac�ioneze din afar� asupra lui, dar Dumnezeu nu are nevoie. El este 
dragoste �i nu are nevoie de un impuls din afar�. El a iubit lumea, o lume rea �i p�c�toas�, atât de 
mult, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, s� nu piar�, ci s� aib� via�a 
ve�nic�. Obiectul dragostei Lui erau p�c�to�ii vrednici de a fi urâ�i, care erau a�a de necura�i �i 
lipsi�i de orice bun�tate, c� numai jertfirea Preiubitului Lui putea s� le ajute; dar nici altceva mai 
pu�in decât aceasta nu putea s� fie suficient pentru dragostea Lui. 
   Dumnezeu minunat! Dragostea biruie�te pe cei mândri �i arogan�i, câ�tig� pe cei s�raci �i 
lipsi�i de ajutor �i înc�lze�te inimile reci �i indiferente. Ea d�ruie�te pace �i bucurie inimii 
copilului �i umple cu adorare interiorul b�rbatului. S� m�rturise�ti despre ea, s� cân�i �i s� spui 
despre ea, este misiunea cea mai nobil� a creaturii mântuite. Ce sunt rezultatele cele mai mari �i 
mai nobile ale în�elepciunii umane în compara�ie cu aceast� dragoste? Sunt o cea�� rece �i 
întunecoas� lâng� c�ldura �i via�a dat� de razele soarelui! Da, pe când noi eram înc� p�c�to�i, 
Hristos a murit pentru noi! 
   Dar dac� a�a este, dac� dragostea a lucrat în felul acesta, pe când eram înc� p�c�to�i, cu cât 
mai mult acum, »fiind îndrept��i�i prin sângele Lui, vom fi mântui�i prin El de mânie« (versetul 
9). Urmarea este a�a de simpl� �i conving�toare, cum nu se poate mai bine, dar apostolul o 
adânce�te �i o extinde, ad�ugând: »C�ci dac�, fiind vr�jma�i, am fost împ�ca�i cu Dumnezeu prin 
moartea Fiului S�u, cu mult mai mult, fiind împ�ca�i, vom fi mântui�i prin via�a Lui« (versetul 
10). Dac� moartea Fiului lui Dumnezeu a adus împ�carea du�manilor cu Dumnezeu �i i-a salvat 
de mânia care va veni peste acest p�mânt �i peste locuitorii lui, nu va mântui cu atât mai mult 
via�a Sa pe cei care au fost împ�ca�i în felul acesta, pe cei numi�i de Hristos prieteni �i fra�i? 
Dac� Hristosul muribund a adus mântuirea �i via�a p�c�to�ilor pierdu�i, va l�sa oare Hristosul 
viu, a�ezat la dreapta maest��ii lui Dumnezeu, s� piar� pe drum pe aceia care au fost adu�i printr-
un pre� a�a de mare într-o rela�ie nou� �i sfânt� cu Dumnezeu? 
   Concluzii mai clare �i mai decisive, ca cele trase de Duhul Sfânt aici, nu ne putem imagina. 
Dup� ce cazul a fost analizat foarte detaliat, cuvintele apostolului înl�tur� orice îndoial� �i dau o 
lini�te sfânt� sufletelor fricoase �i con�tiin�elor sensibile. Mai întâi este prezentat� pe fa�� natura 
�i starea noastr�: eram f�r� putere, f�r� Dumnezeu, p�c�to�i �i du�mani, �i apoi ni se arat� cum 
dragostea lui Dumnezeu, pe baza drept��ii, întâmpin� toat� aceast� disperare: „Dreptatea a pus 
cap�t judec��ii mele.” Dragostea în sine nu ne-ar fi putut salva de mânia dreapt� a lui Dumnezeu; 
ea trebuia s� creeze mai întâi baza dreapt�, prin d�ruirea singurului Fiu iubit al lui Dumnezeu, pe 
care putea apoi s� lucreze în har cu noi. �i ea a f�cut aceasta, lucrarea a fost înf�ptuit�, 
Dumnezeu s� fie sl�vit în ve�nicie! 
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   Noi am fost deci adu�i în felul acesta la Dumnezeu, am în�eles ce înseamn� mântuirea �i 
îndrept��irea, �i ca cei ce au devenit p�rta�i naturii dumnezee�ti posed�m con�tien�a pre�ioas� c� 
suntem în Dumnezeu �i c� El locuie�te în noi �i zilnic, pe drumul în spre slava care ne st� în fa��, 
avem parte de bun�tatea �i credincio�ia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte: Îl cunoa�tem, �i de aceea 
ne l�ud�m nu numai cu ceea ce a f�cut sau face pentru noi, cu ceea ce ne-a dat sau ne d�, ci ne 
l�ud�m cu El Însu�i. 
   »�i nu numai atât, dar ne �i l�ud�m în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care 
am primit acum împ�carea« (versetul 11). Nu slava, nu întrist�rile �i urm�rile lor binecuvântate 
stau acum înaintea duhului apostolului, ci este Dumnezeu Însu�i. Un copil în�elept, mul�umitor, 
vorbe�te �i se bucur� nu numai de ce a primit de la Tat�l s�u, sau sper� s� primeasc�, ci în mod 
deosebit este fericit c� are un astfel de tat� iubitor �i credincios, care îl înso�e�te, zilnic îl 
cunoa�te mai bine �i îi p�trunde gândurile. Umblarea cu tat�l este o bucurie zilnic�, crescând�. El 
se laud� cu El. 
   Tot a�a �i noi ne putem l�uda în Dumnezeu, c� El este Dumnezeul nostru �i Tat�l nostru. Ce 
privilegiu inestimabil! Cu cât îl în�elegem �i îl tr�im mai mult, cu atât mai adânc� este bucuria 
noastr�, cu atât mai intim� devine savurarea harului. Vom savura deja aici jos ceea ce va fi 
cândva acolo sus bucuria noastr� în caracterul ei cel mai înalt. Savur�m pe Dumnezeu Însu�i, 
prin Domnul nostru Isus Hristos, ca Persoana infinit�, dar prezent� pentru natura nou�, apt� 
pentru o astfel de savurare, pentru c� Duhul Sfânt locuie�te în noi �i descopere sufletului pe 
Dumnezeu. 
  Savur�m cu mul�umire darurile lui Dumnezeu, dar mai mare �i mai sublim decât ele este 
D�t�torul lor. În ele este bucuria noastr� cea mai înalt� �i cea mai minunat�. El este desigur 
Dumnezeul cel sfânt, dar sfin�enia Lui nu ne infrico�eaz�; dimpotriv�, ne sim�im bine în lumina 
acestei sfin�enii. Ea este bucuria noastr�. 
   Dac� întreb�m: cum a avut loc aceast� lucrare mare, cum a devenit imposibilul posibil?, 
r�spunsul este: »prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am primit acum împ�carea.« Ceea ce 
primul Adam în nevinov��ia lui niciodat� nu putea s� savureze, a devenit acum în ultimul Adam 
partea acelora care odinioar� »erau copii ai mâniei, ca �i ceilal�i«. Domnul Însu�i a zis ucenicilor 
S�i în noaptea dinaintea suferin�elor �i mor�ii Sale: »Acum Fiul Omului a fost pream�rit �i 
Dumnezeu a fost pream�rit în El«. A�a a avut loc, lucrarea a fost înf�ptuit�, �i rezultatele ei sunt 
pentru ve�nicie ale noastre. 


