Studiu asupra Epistolei c tre Romani – R. Brockhaus
Capitolul 8
Capitolul 8, 1-11 Nici o condamnare pentru cei ce sunt în Isus Hristos. Omul »în carne« i
omul »în Duhul«
»Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus« (versetul 1). Apostolul
începe capitolul 8 al scrisorii sale cu aceste cuvinte triumfale. Este totodat linia de încheiere pe
care o pune cu inima jubilând la sfâr itul expunerilor sale, rezultatul minunat al înv turilor din
cele trei capitole anterioare. Nu mai este nici o condamnare pentru to i cei ce sunt în Hristos
Isus! Ce cuvânt! Apostolul nu vorbe te despre ceva care se poate ob ine treptat, despre un lucru
de care au parte numai cre tinii maturi sau credincio i, ci despre o realitate care se extinde peste
to i care au fost adu i pe locul primirii »în Hristos Isus«. Aceast form necondi ionat a ei a
p rut pentru unii copiatori ai manuscriselor Noului Testament a a de neîn eles, c unii au
considerat sfâr itul versetului 4, »care tr im nu dup îndemnurile firii p mânte ti, ci dup
îndemnurile Duhului«, ca o îngr dire necesar i l-au preluat i l-au scris al turi de text, în timp
ce copiatorii de mai târziu l-au inclus în text. Dar Dumnezeu s fie l udat! Mântuirea Lui este
necondi ionat , eliberarea de orice condamnare este pentru to i cei ce »sunt în Hristos Isus«. Nu
trebuie s mai spun, c prin aceasta nu se anuleaz datoria fiec rui credincios s fie permanent
vigilent i s umble cercetându-se cu seriozitate; dar este o gre eal fatal , da, de fapt o mare
arogan , dac siguran a acestei pozi ii se face dependent de umblarea i felul de gândire al
credincio ilor.
Ne este cunoscut cum s-a ob inut aceast pozi ie minunat . P catul în firea p mânteasc , care
ne-a adus sub sentin a mor ii i condamnare, a fost judecat odat pentru totdeauna în Hristos.
To i cei care sunt în Hristos, au fost f cu i la cruce »una cu El, printr-o moarte asem n toare cu a
Lui« (capitolul 6, 5), au fost crucifica i împreun cu El, au murit împreun cu El; de aceea nu
mai poate exista nici o condamnare pentru ei. Ei au parte de ceea ce a avut parte i Hristos. A a
cum este imposibil s mai fie vreo condamnare pentru Hristos cel înviat, tot a a este imposibil s
fie pentru cei ce sunt în El. Întâlnim mereu acela i mare adev r, c la cruce, al turi de iertarea
tuturor p catelor credincio ilor, a fost judecat i p catul din firea p mânteasc , care le-a preg tit
a a de mult necaz i chin. Ei nu mai sunt oameni în primul Adam, ci acum stau înaintea lui
Dumnezeu ca »oameni în Hristos«; ei sunt, a a cum vom auzi îndat , »în Duhul«, nu mai sunt
«în firea p mânteasc «. Acesta este locul pe care li l-a dat harul, o pozi ie care aduce cu sine
îndatoriri sfinte, serioase, dar care în nici un caz nu depinde de m sura cuno tin elor, sau de
în l imea umbl rii lor. Credinciosul umbl în credincio ie, nu ca s ob in aceast pozi ie, ci
pentru c el este în ea.
»C ci«, a a citim mai departe, »Legea Duhului de via în Hristos Isus, m-a izb vit de legea
p catului i a mor ii« (versetul 2). Întâlnim iar i cuvântul »Lege« în sensul cunoscut din
capitolul 7, ca principiu, care lucreaz în acela i fel neschimbat, pentru a- i atinge scopurile.
(Compar i expresiile „legea faptelor“ i „legea credin ei“ din capitolul 3, 27). Expresia »Legea
Duhului de via în Hristos Isus« arat lucrarea puternic permanent a Duhului de via în
Domnul nostru prea iubit, care dup terminarea lucr rii S-a ar tat în mijlocul ucenicilor S i ca
Biruitor asupra mor ii i mormântului, ca s le dea aceast via i Duhul ca izvor de putere al
acesteia - »Via din bel ug« (Ioan 10, 10).
Deci în mod asem n tor, cum aceast Lege a lucrat în Hristos, »legea p catului i a mor ii« a
dat na tere în noi la acest principiu, care st pâne te peste tot, i de care nu putem sc pa.
Capitolul anterior ne-a ar tat detaliat starea noastr nenorocit i lipsa total de ajutor în care ne
g seam. Abia dup ce omul, despre care am citit acolo, a încetat s înving prin eforturi legaliste
p catul care locuie te în el i dup ce s-a supus f r rezerve neprih nirii lui Dumnezeu, a venit
eliberarea. S observ m c acest adev r nu este prezentat aici într-o form valabil pentru to i
credincio ii, ca o regul care se aplic în acela i fel la to i, ci apostolul se folose te înc o dat , i
anume, pentru ultima dat în aceast dezbatere, de forma personal . Dup con inutul versetului
1, noi am pune aici în loc de „mine“ un „ei“ sau „noi“, a a cum este în versetul 4. Dar cu toate c
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pentru to i credincio ii »nu este nici o condamnare«, în versetul 2 se spune: »Legea Duhului ...
m-a izb vit de legea p catului i a mor ii«; aceasta vrea s spun , c cu toate c versetul 2 este
strâns legat dup con inut cu versetul 1, aici este vorba de o chestiune a experien elor personale,
valabil în adev r pentru to i, care ar trebui s fie cunoscut tuturor, dar care de cele mai multe
ori nu este în eleas i ca urmare a acestei lipse de cunoa tere, din p cate deseori i din lipsa de
credincio ie, nu este realizat practic.
Este în adev r ceva nespus de mare, s po i spune împreun cu apostolul: »Legea Duhului de
via în Hristos Isus m-a izb vit« - nu, „m va izb vi“, ci, »m-a izb vit«, ca de acum încolo s nu
mai fiu supus »legii p catului i a mor ii«, ci în libertatea fericit a unui eliberat din înc tu ri
grele, s slujesc Domnului în puterea Duhului Sfânt, ca om »în Hristos«. Involuntar scriitorul
dore te s exprime pentru sine i pentru to i cititorii credincio i, c noi cunoa tem con inutul
versetului nostru nu numai ca pe un lucru care în Hristos a devenit adev r pentru noi to i, ci prin
practicarea acestuia inem firea din noi în moarte, i în felul acesta dovedim c noi am fost
elibera i de puterea ei.
Fundamentul pentru toate acestea este, a a cum s-a accentuat de multe ori, moartea i învierea
lui Hristos. Aceast lucrare minunat de r scump rare este pus înc o dat în versetul 3 fa în
fa cu lipsa total de putere a Legii de pe Sinai. »C ci – lucru cu neputin Legii, întrucât firea
p mânteasc o f cea f r putere – Dumnezeu a osândit p catul în firea p mânteasc , trimi ând,
din pricina p catului, pe Însu i Fiul S u, într-o fire asem n toare cu a p catului.« Toat
neputin a Legii, în a ne ajuta, ne-a fost prezentat cu o claritate îngrozitoare în capitolul 7. Legea
putea s cear , s condamne, s blesteme, dar nu putea s salveze. Dar ce nu a putut s fac
Legea, a f cut Dumnezeu. El a p it la mijloc, trimi ând pe singurul lui Fiu, ca s rezolve
problema p catului. Dar pentru a putea face aceasta, Hristos a trebuit s apar pe acest p mânt ca
Om adev rat, nu numai asem n tor omului, nu, ci ca om în carne i sânge, n scut din femeie, El
Însu i f r p cat, curat i sfânt, dar într-o fire asem n toare firii p c toase. i aceasta a avut loc.
»Cuvântul a devenit trup«. »Harul i adev rul au venit prin Isus Hristos«.
i nu numai c Hristos a trebuit s apar în felul acesta i pe tot drumul S u s fie încercat cu
privire la des vâr irea Lui ca Om – problema p catului se putea rezolva numai în moarte,
p catul însu i putea fi înl turat numai printr-o jertf pentru p cat sfânt . Via a sfânt , f r p cat,
a Domnului nostru nu ne putea salva; ea ne-a ar tat numai m rimea st rii noastre triste, lipsit de
speran . Bobul de grâu a trebuit s cad în p mânt i s moar ; altfel ar fi r mas pentru ve nicie
singur. (Ioan 12, 24) Tot a a citim i în Evrei 9, 26, c El S-a ar tat o singur dat la sfâr itul
veacurilor, ca s tearg p catul prin jertfa Sa. Nu exista o alt cale de a îndep rta p catul. Dar
Dumnezeu a mers pe acest drum i în felul acesta a rezolvat spre slava Sa ve nic problema de
nerezolvat. P catul din firea p mânteasc a fost judecat de la r d cin i pân la ramuri, s-a
terminat pentru totdeauna cu starea veche, i credinciosul, eliberat de puterea i st pânirea
p catului care locuie te în el, nu mai este constrâns s tr iasc »dup îndemnurile firii
p mânte ti«, ci are voie i trebuie s umble »dup îndemnurile Duhului« (versetul 4). P catul
este desigur în el, dar p catul nu mai poate s -l duc la judecat , deoarece p catul a fost deja
judecat în Hristos; totodat credinciosul confirm , prin aceea c el însu i judec p catul din el, c
el este una cu Dumnezeu i nu cu p catul. Prezen a p catului în el nu-l mai poate nelini ti, i nici
s -l împiedice s fie în leg tur strâns cu Dumnezeu; numai când el permite p catului s lucreze
i începe s umble în firea p mânteasc , p rt ia practic cu Dumnezeul sfânt se întrerupe i
r mâne întrerupt pân când el î i m rturise te sincer p catele i Tat l în credincio ia i
dreptatea Lui îl iart i îl cur de toate nelegiuirile (1 Ioan 1, 9).
Posibilitatea de a gre i nu are nimic a face cu pozi ia credinciosului înaintea lui Dumnezeu.
Oricât de dureros i umilitor este când un credincios p c tuie te, i oricât de grave ar putea s fie
urm rile care rezult din aceasta, ambele nu au a face cu problema mântuirii. El este »în
Hristos«, i pentru c este în El, pentru el exist tot a a de pu in o condamnare sau o judecat ,
cum exist pentru Hristos Însu i; în Cel înviat el se afl acum în afara puterii satanei, în afara
locului unde pentru credin firea a fost înl turat prin judecat i unde omul vechi i-a g sit
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sfâr itul. Ca unul care a fost r stignit împreun cu Hristos, nu mai tr ie te el, ci Hristos tr ie te
în el (Galateni 2, 20).
Este deosebit de interesant s vedem rela ia în care stau primele trei versete din capitolul
nostru cu cele trei capitole anterioare din epistol . Dac prima parte a capitolului 5 ne-a înv at
cu privire la faptul c noi, ca unii care am fost socoti i neprih ni i prin credin , avem iertarea
p catelor, pace cu Dumnezeu, i a a mai departe, în cea de-a doua parte am auzit despre starea
p c toas , în care ne aflam ca urma i ai primului Adam, i de »pozi ia de neprih nire«, în care
am fost adu i prin ascultarea ultimului Adam, a a ne spune primul verset din capitolul 8, c noi
suntem acum »în Hristos Isus«, i, fiind în aceast stare, nu numai c nu ne mai temem de nicio
mânie, ci nu mai exist absolut nicio condamnare pentru noi. Dac în capitolul 6 am fost înv a i
despre st pânirea p catului, sub care ne-am aflat, i cum aceast st pânire a fost înfrânt în
moartea lui Hristos, a a citim aici în versetul 2, c »legea Duhului de via în Hristos Isus, m-a
izb vit de Legea p catului i a mor ii«. i dac în capitolul 7 ni s-au prezentat experien ele unui
om, care, ne cunoscând neprih nirea lui Dumnezeu, se str duia s înf ptuiasc o neprih nire
legalist , versetul 3 din capitolul nostru ne înva c Dumnezeu, prin trimiterea Fiului S u prea
iubit, a înf ptuit ce era imposibil pentru Lege, prin aceea c Cel preasl vit, nu numai c S-a
preocupat cu roadele pomului r u i apoi s ne lase ca noi în ine s ne punem în ordine cu
Dumnezeu, ci El a intervenit pentru întreaga stare, în care ne g seam de la natur : pomul a fost
judecat, p catul din firea p mânteasc (din carne) a fost condamnat i, pentru cel care crede, a
fost îndep rtat pentru totdeauna dinaintea ochilor lui Dumnezeu.
Cu adev rat, credinciosul poate s - i ridice capul plin de încredere i prin harul lui Dumnezeu
el are voie, i trebuie, s urmeze îndemnurile i ac iunile naturii noi, care a fost s dit în el, ale
Duhului de via în Hristos Isus. Versetul 4 conduce la rezultatele practice. Prin faptul c cel
credincios tie i prin credin realizeaz , c st înaintea lui Dumnezeu într-o natur nou , noul
„eu“ din el este liber (chiar dac vechiul eu încearc s - i revendice drepturile) s tr iasc dup
Duhul i nu dup firea p mânteasc . i în m sura în care el face aceasta, i în via a lui se v d
rezultatele mor ii i învierii lui Isus Hristos, dreptul Legii (adic , cerin ele drepte ale Legii) vor fi
împlinite în el (versetul 4). Atâta timp cât un om st sub Lege i se str duie te s îmbun t easc
firea p mânteasc i s împlineasc cerin ele Legii, de care s-a convins c sunt justificate, el v-a
avea parte numai de dezam giri amare. Dar dac sufletul a recunoscut plin tatea harului, care i-a
fost dat în Mântuitorul, care a murit i a înviat, i privirea lui nu mai este îndreptat spre vechiul
eu s rman, ci spre Hristos, el va împlini prin puterea Duhului Sfânt nu numai cerin ele Legii cu
privire la Dumnezeu i la aproapele lui, ci va face mult mai mult: cel credincios se poate
prezenta lui Dumnezeu ca unul care a înviat din mor i, iubind pe du manii lui, binecuvântând pe
cei care îl blestem , etc. Prin har, caracterul lui Dumnezeu se va vedea în el, chiar dac numai în
chip nedes vâr it. Dumnezeu Însu i va fi v zut, sau, cu alte cuvinte, se va vedea nu numai ce ar
trebui s fie un om, ci ce a fost Hristos, Omul lui Dumnezeu, aici pe p mânt. Chipul Lui se va
întip ri în el, chiar dac va fi slab i cu lipsuri.
În continuarea ultimelor cuvinte din versetul 4, versetele urm toare (5-8) descriu detaliat
diferen a dintre oamenii care sunt c l uzi i de firea p mânteasc i oamenii care umbl c l uzi i
de Duhul. În ambele cazuri este activ o natur , care are înclina ii i scopuri proprii. »Cei ce
tr iesc dup îndemnurile firii p mânte ti, umbl dup lucrurile firii p mânte ti; pe când cei ce
tr iesc dup îndemnurile Duhului, umbl dup lucrurile Duhului« (versetul 5). Aici nu este vorba
de o m sur mai mare sau mai mic de roade, ci de felul de gândire al celor dou naturi: fiecare
n zuie te dup ce este specific ei, dup ce se caracterizeaz (firea p mânteasc sau duhul), i
iube te, sau ur te, corespunz tor. Noile principii i puteri care lucreaz în cei credincio i sunt
puse fa în fa cu cele ce lucreaz în ceilal i oameni. Omul firesc, c zut dinaintea lui
Dumnezeu i îndep rtat de El, tr ie te »dup îndemnurile firii p mânte ti« i îi urmeaz pl cerile
i pornirile rele; credinciosul, sau natura care i-a fost d ruit , tr ie te dup »îndemnurile
Duhului«, i st sub influen a Lui, da, El locuie te în el. În cel credincios a fost trezit un fel de
gândire cu totul nou, este felul de gândire al unei naturi n scut din Duhul i care caut ce este al
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Duhului – o natur sfânt , care iube te ce este sfânt i, eliberat de jugul p catului, n zuie te
împreun cu ceilal i dup ce este »al Duhului«.
» i umblarea dup lucrurile firii p mânte ti, este moarte, pe când umblarea dup lucrurile
Duhului este via
i pace. Fiindc umblarea dup lucrurile firii p mânte ti este vr jm ie
împotriva lui Dumnezeu, c ci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, i nici nu poate s se
supun « (versetele 6-7). Firea p mânteasc i Duhul sunt i r mân opuse unul alteia. Firea
p mânteasc nu poate niciodat s devin duh i Duhul nu poate niciodat s devin firea
p mânteasc . Tr irea dup firea p mânteasc este îndreptat spre lucrurile vizibile, aduce
moartea, atât acum, cât i pentru ve nicie. »Cei r i n-au pace, zice Domnul«. Umblarea dup
lucrurile Duhului este via i pace, un izvor în noi, care curge în via a ve nic i care umple
sufletul cu pace i bucurie. În Hristos aceasta a fost în chip des vâr it a a, în cel credincios
împlinirea este nedes vâr it , a a cum s-a accentuat de mai multe ori; dar nu despre aceasta
vorbe te apostolul aici, el prezint numai principii.
Tr irea dup îndemnurile firii p mânte ti nu înseamn numai moarte, este i împotriva lui
Dumnezeu, nu recunoa te autoritatea Lui, într-un cuvânt este »vr jm ie împotriva lui
Dumnezeu«. Ea nu se supune Legii, c reia omul se supune în mod normal, deoarece ea este firul
c l uzitor al responsabilit ii creaturii fa de Dumnezeu. Ea »nu se supune Legii lui Dumnezeu,
i nici nu poate s se supun «. Ce sentin nimicitoare din partea Aceluia care judec drept! »Ea
nu poate«, a a de stricat este ea. De îndat ce Dumnezeu d o porunc , în ea se ridic un duh de
r zvr tire. Singurul ei fir c l uzitor este voin a ei stricat ; vrea s fie independent i ur te tot
ce Îi place lui Dumnezeu. De aceea omul are nevoie de o natur cu totul nou , care iube te pe
Dumnezeu i lucrurile cere ti. »Ce este n scut din carne, este carne, i ce este n scut din Duh,
este duh« (Ioan 3, 6).
»Deci, cei ce sunt p mânte ti, nu pot s plac lui Dumnezeu« (versetul 8). Cum s fie posibil,
ca Dumnezeu s poat privi cu pl cere la oamenii, pe care tocmai i-am descris? Oameni »în firea
p mânteasc « sau »n scu i din carne«, adic , oameni care se afl înaintea lui Dumnezeu ca
urma i ai lui Adam, în pozi ia acestuia, i umbl pe urmele lui, »în firea p mânteasc «. A fi »în
firea p mânteasc « nu înseamn altceva, decât stric ciune lipsit de speran , unit cu r zvr tire
i vr jm ie fa de Dumnezeu. Dumnezeu s fie ve nic l udat, c ci cel credincios nu se mai afl
în aceast stare!
»Voi îns nu mai sunte i p mânte ti, ci duhovnice ti, dac Duhul lui Dumnezeu locuie te în
adev r în voi.« (Versetul 9) Locuirea Duhului Sfânt în cel credincios este dovada de net g duit,
c el nu mai este »în firea p mânteasc «, ci »în Duhul«. Deja în capitolul 7 versetul 5 am citit:
»C ci, când tr iam sub firea noastr p mânteasc ...« i tot capitolul 6 ne-a ar tat oameni, care,
elibera i de sub st pânirea p catului, tr iesc pentru Dumnezeu i pot s -I dea m dularele lor, ca
pe ni te unelte ale neprih nirii. Omul descris în a doua parte a capitolului 7 nu poate s fac
aceasta înc . El este, ca i Fiul pierdut, întors înapoi i pe drumul cel bun, dar el nu a recunoscut
înc prin credin ce este Tat l i cum S-a revelat El în Hristos Isus. Cunoa terea personal a
iert rii depline i primirii lui de c tre Tat l nu este înc prezent în suflet.
Aceast cunoa tere clar poate tr i numai în omul, în care Duhul Sfânt i-a f cut locuin .
Abia atunci când a ajuns în bra ele Tat lui i când se vede îmbr cat cu haina cea mai bun ,
înceteaz s se preocupe cu sine, s vorbeasc despre sine i s mai lupte cu sine însu i; Tat l i
ceea ce este i ce face El umple tot sufletul. El mul ume te lui »Dumnezeu prin Isus Hristos«,
uitându-se complet pe sine, i se odihne te în ceea ce a f cut Isus pentru el; el corespunde acum
Casei Tat lui i bucuriei Lui. Nu, c acum el nu mai poart nicio responsabilitate;
responsabilitatea r mâne – dar ea poart acum un caracter cu totul nou, este de o natur cu totul
nou . Vrem s ne amintim mereu: credinciosul este un om »în Hristos« i un om »în Duhul«,
care nu mai st sub Lege, dar nu este nici f r o lege, c ruia harul îi d tot ce este necesar ca s
umble potrivit cu noua lui pozi ie.
S mai repet m i aceasta: în locul de fa nu este vorba de o stare schimb toare, de cre tere i
descre tere, de ridicare i coborâre, în func ie de starea spiritual i credincio ia fiec rui
credincios în parte, ci de un lucru, care apar ine fiec rui credincios adev rat, care este adev rat
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nu numai pentru anumite suflete privilegiate, ci pentru oricine crede în Isus, i anume, nu este
numai temporal adev rat, ci pe tot drumul lui pân la int . Odinioar a fost într-o stare, »în firea
p mânteasc «, iar acum este într-o alt stare, »în Duhul«. Aceasta este confirmat înc o dat la
sfâr itul versetului nostru:
»Dac n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui«, sau „nu este un cre tin“, cel pu in în
ceea ce prive te adev ratul în eles al cuvântului. Desigur, un suflet poate avea deja via din
Dumnezeu, f r s fie pecetluit cu Duhul Sfânt, ca i omul din capitolul 7, dar ca regul este
valabil, c Dumnezeu d Duhul oricui prime te prin credin Cuvântul adev rului. Cine aude
ast zi Evanghelia mântuirii i o crede, este pecetluit cu Duhul Sfânt care a fost f g duit, conform
cu Efeseni 1, 13. Într-un suflet, care numai s-a trezit, lucrarea divin nu este complet , el nu
crede înc cu adev rat.
Dar de ce vorbe te apostolul aici despre Duhul lui Hristos? Exist Duhul lui Dumnezeu i
exist i Duhul lui Hristos? Nu, este numai un Duh, dar schimbarea în modul de exprimare cu
siguran nu este f r importan , i noi avem voie s cercet m i s afl m din ce cauz este a a.
Nu const cauza în aceea, c Duhul lui Dumnezeu S-a descoperit în Hristos într-o via care pân
la ultima respira ie a fost des vâr it închinat lui Dumnezeu, a a c noi putem vedea i judeca în
El ce înseamn o astfel de via ? i cine acum nu dovede te în urmele vie ii c în el ac ioneaz
acela i Duh, care a fost odinioar în Hristos, acela nu este cu adev rat al „S u“, nu este cre tin,
cu toate c ar putea s aib o m rturisire de credin frumoas .
» i dac Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus mor ii, din pricina p catului; dar
duhul vostru este viu, din pricina neprih nirii« (versetul 10). În primele versete am auzit c noi,
ca credincio i, suntem »în Hristos«, aici, c »Hristos este în noi«, i din aceast realitate se trage
concluzia, c trupul este supus mor ii, din cauza p catului, dar duhul este viu, din pricina
neprih nirii. Trupul este vasul p mântesc în care locuie te i ac ioneaz p catul. Dac îl las s - i
fac voia, nu va rezulta nimic altceva decât numai p cat. Ce am eu de f cut, ca om în care este
Hristos, în care locuie te Hristos? Sunt chemat s m folosesc permanent de sentin a mor ii, pe
care Hristos a câ tigat-o pentru mine, »s nu mai ascult de poftele trupului meu muritor«, ci »s
fac s moar faptele trupului« (compar capitolul 6, 12; 8, 13). În m sura în care fac aceasta, în
aceea i m sur p catul î i va pierde puterea asupra mea, iar Duhul va putea s lucreze
nestingherit în mine printr-o via care d la iveal roadele neprih nirii. Dac Hristos este în
mine, se pune atunci întrebarea: este valabil în continuare voia mea, sau voia lui Hristos? Noul
„eu“ r spunde f r ezitare: voia lui Hristos. Bine, aceasta poate avea loc numai atunci dac eu nu
permit trupului meu s se prezinte ca viu, ci eu n zuiesc dup lucrurile Duhului, dup ce îi place
Lui. S nu uit m, c roadele neprih nirii practice pot cre te numai acolo unde se ine pe sine
însu i în moarte, dar viu pentru Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt.
Nu este o astfel de via o via de robie? Dimpotriv , este o via în libertate, a independen ei
de trup i de poftele lui, o via de urma fericit al lui Hristos, sub c l uzirea Duhului S u. Fie ca
scriitorul i cititorul s aib mai mult parte de o astfel de umblare, pân când vom schimba acest
trup de moarte cu trupul de slav , în care nu va mai locui p catul! i despre aceast a treia form
de eliberare vorbe te apostolul în acest loc minunat.
» i dac Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei mor i locuie te în voi, Cel ce a înviat pe
Hristos Isus din mor i, va învia i trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului S u, care
locuie te în voi« (versetul 11). Deci efectul mor ii i învierii lui Hristos se extinde i asupra
trupurilor noastre muritoare. Nu numai c nu mai exist nici o condamnare pentru mine, nu
numai c sufletul meu se bucur de eliberarea pre ioas de sub st pânirea p catului i a mor ii,
nu, ci i trupul meu s rman, supus mor ii, care poart în sine embrionul mor ii, va avea parte
cândva de consecin ele enorme ale lucr rii de mântuire a lui Hristos. El va învia, dac va trebui
s fie pus într-un mormânt. Acum este deja templul Duhului Sfânt, va fi rechemat la via , ca s
slujeasc de locuin minunat i ve nic pentru sufletul eliberat. S re inem: nu va fi creat un
trup nou i acesta ne va fi dat, a a cum deseori se aude spunându-se, ci trupul vechi va fi înviat i
va fi transformat. »Nu vom adormi to i, dar to i vom fi schimba i« (1 Corinteni 15, 51). Duhul
Sfânt, care locuie te deja acum în el, deoarece cel credincios are via a ve nic prin Hristos, nu va
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renun a niciodat la drepturile Lui asupra acestui trup. A a cum este de sigur c Dumnezeu a
înviat pe Hristos dintre cei mor i i ca urmare a acestui fapt Duhul lui Dumnezeu locuie te în noi,
tot a a este de sigur c i trupurile noastre muritoare vor învia. Satan nu mai are niciun drept
asupra lor; i ele au fost r scump rate cu un pre i apar in lui Hristos. În felul acesta eliberarea
noastr va fi deplin . Libertatea harului a devenit deja acum partea noastr prin Duhul Sfânt, în
pozi ia pe care o avem în Hristos; libertatea slavei este înc în viitor, dar noi suntem pe deplin
siguri de ea, deoarece Duhul Sfânt locuie te în noi. A a cum El este arvuna mo tenirii noastre
(Efeseni 1, 14), tot a a El ne garanteaz învierea trupului nostru.
În treac t s amintim schimbarea Numelui Domnului nostru în versetul 11. Mai întâi este
amintit numele Lui personal ca Fiu al Omului: Isus; dup aceea titlul Lui ca Unsul lui
Dumnezeu: Hristos, i anume în leg tur cu Duhul care locuie te în noi. Duhul Sfânt nu poate fi
în acela i timp desp r it de Hristos. Acolo unde sunt prezente rezultatele lucr rii de
r scump rare, acolo trebuie s fie i Duhul, ca s garanteze slava lui Hristos.
Înainte de a trece la studiul sec iunii urm toare, vrem s ne amintim de cele trei puncte de
vedere diferite, sau caractere, sub care ne este prezentat aici Duhul. El este în primul rând Duhul
lui Dumnezeu, care locuie te în noi i este izvorul puterii oric rui bine, care ne îmb rb teaz , ne
mustr , ne aten ioneaz , etc. Dup aceea, El este Duhul lui Hristos, care S-a revelat în via a i
umblarea lui Hristos aici jos pe p mânt i care trebuie s caracterizeze acum via a i umblarea
noastr . i în al treilea rând, El este Duhul »Celui ce a înviat pe Isus dintre cei mor i« i care
acum garanteaz c aceea i putere, care s-a ar tat în învierea lui Hristos, »va schimba trupul
st rii noastre smerite, i-l va face asemenea trupului slavei Sale« (Filipeni 3, 21).

