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PSALMUL 102 �i 103 
 
 
   P�rt��ia cu Hristos în rezultatele lucr�rii Sale 
 
 
   Psalmul 22 este Psalmul  i s p � � i r i i, Psalmul 102 este Psalmul  s u b s t i t u i r i i. Rezultatul 
isp��irii este învierea lui Hristos (Ps. 22,21) �i, pe baza acestei învieri, p�rt��ia "fra�ilor" S�i cu El în 
toate rela�iile în care El st� cu Dumnezeu �i Tat�l S�u. Rezultatul reprezent�rii const� în vestirea 
faptului c� acest Om, care "a fost luat", este îns��i Dumnezeul cel ve�nic, �i c� aceia a c�ror pozi�ie a 
fost  ocupat�  de  El  stau  înaintea  lui  Dumnezeu  într-o  stare  de  îndrept��ire  des�vâr�it�.  El   este  
A c e l a � i  (Ps. 102,27), adic� neschimbat în Sine Însu�i, �i robii S�i stau n e c l i n t i � i (versetul 28). 
 
   În Psalmul 102, substituirea nu este substituirea care a avut loc în lucrarea de pe cruce, cu toate c� 
rezult� din ea, când Hristos a fost luat la jum�tatea zilelor Sale. Acest Psalm ne arat� pe Domnul Isus 
mai mult ca pe al doilea Adam, care vine pe p�mânt �i ia locul primului om, �i asemenea acestuia s� fie 
ridicat �i apoi prin mânia lui Dumnezeu s� fie "aruncat departe" (versetul 10), cu toate c� El era 
singurul care avea dreptul s� r�mân� p�strat în demnitatea Sa original�. Începutul acestui Psalm este 
exact contrariul Psalmului 91. Acolo Hristos cel smerit a fost în�l�at ca Om în slav�, în timp ce aici, 
Hristos cel în�l�at este aruncat ca om în ��rân�. Abia  dup�  aceea  Dumnezeu  Însu�i  I  se adreseaz� ca 
D u m n e z e u, �i este f�cut Urzitorul mâtuirii ve�nice, pentru to�i care ascult� de El. 
 
   Vedem aici pe Omul des�vâr�it, ca pe Cel dispre�uit �i singuratec, ca obiect al batjocorii �i 
împotrivirii întregei lumi. Îns� în afar� de aceasta El este pârjolit ca �i iarba, f�cut asemenea 
p�c�to�ilor �i oamenilor f�r�delegii �i este tratat ca �i ace�tia (Ps. 102,4; 37,2; 90,5,6; 92,7; 103,15; 
Isaia 40,6). El trece ca o umbr� întins�; El va fi luat la jum�tatea zilelor Sale (Ps. 102, 11,24; 109,23; 
144,4). Cu un cuvânt: El va fi tratat ca �i primul om c�zut, al c�rui loc El l-a luat, ca s�-l scoat� din 
adâncul în care era pr�bu�it. "Unul a murit pentru to�i, a�a c� to�i au murit." Dup� ce El a suferit toate 
consecin�ele neascult�rii lui Adam, va fi denumit apoi Fiul lui Dumnezeu, îndrept��it �i pentru ve�nicie 
punctul central al Slavei dumnezee�ti. 
 
   Datorit� acestei coborâri, datorit� minunatei substituiri, în care El a fost mânat de dragostea Sa, noi 
suntem introdu�i în toate binecuvânt�rile care se cuvin acum Loc�iitorului nostru. Mânia lui Dumnezeu 
L-a lovit pe El, ca astfel ea s� fie îndep�rtat� pentru totdeauna de la noi (Ps. 102,10; 103, 9). 
Dumnezeu L-a îndrept��it pe deplin, pe El �i pe noi. P�catele noastre nu ne vor mai putea ajunge nici-o 
dat� (Ps. 103,10,12). Dac� El r�mâne ve�nic (Ps. 102,27), atunci �i bun�tatea Sa va r�mâne ve�nic 
asupra noastr� (Ps. 103,17). Noi putem s� l�ud�m din adâcul inimii pe DOMNUL �i Numele S�u. El a 
iertat toate nelegiuirile noastre, a salvat via�a noastr� din groap�; El nu ne-a f�cut dup� p�catele 
noastre, pentru c� El le-a pedepsit în Hristos, �i le-a îndep�rtat a�a de mult de noi, cum st� r�s�ritul fa�� 
de apus. Îns� pentru ca noi s� putem vorbi a�a, Hristos a trecut prin toate acestea. Starea noastr�, cu 
toate consecin�ele ei �i în realitatea ei îngrozitoare, El a f�cut-o a  S a. În felul acesta El a pus totodat� 
sfâr�it întregii noastre istorii �i a introdus prin Persoana Sa istoria �i binecuvânt�rile omului nou. 
 
   A�a cum Tat�l are p�rt��ie cu El în ceea ce a f�cut, tot a�a �i noi avem p�rt��ie cu Hristos în tote 
rezultatele lucr�rii Sale. Prin faptul c� Dumnezeu ne-a vestit c� acest Om, care a fost luat la jum�tatea 
zilelor Sale, este Dumnezeu binecuvântat în ve�nicie, ne-a dat siguran�a care se cuvine Domnului Isus. 
 
   De aceea noi putem deja acum s� l�ud�m valoarea �i rezultatele smereniei Sale. Aceasta noi o vom 
face în ve�nicie, când El va fi subiectul cânt�rii de laud� universale (Ps. 103, 19-22) �i î n a i n t e  d e  
t o a t e  a l  n o s t r u. Noi inton�m acest cântec de laud� din primul verset al Psalmului nostru: 
"Binecuvinteaz�, suflete al meu, pe DOMNUL!"; �i chiar  u l t i m u l  c u v â n t  ne apar�ine: 
"Binecuvinteaz�, suflete al meu, pe DOMNUL!" (versetele 1 �i 22). Ce privilegiu! Cântecul de laud� 
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din gura r�scump�ra�ilor S�i are mai mult� valoare pentru inima lui Dumnezeu, decât cel al îngerilor 
S�i, al o�tirii DOMNULUI, decât toate lucr�rile Sale! 
 
 

PSALMUL 110 
 
 
   P�rt��ia cu Hristos cel prosl�vit 
 
 
   În acest Psalm g�sim confirmat  un  adev�r  general.  De  îndat�  ce  este  vorba  de  Hristos  în  slava 
Sa  c e r e a s c �, Vechiul Testament nu poate aminti leg�tura noastr� cu El în aceast� stare. Locuirea 
în locurile cere�ti este p�strat� Adun�rii �i sfin�ilor prosl�vi�i. Psalmii cu care ne-am ocupat pân� 
acum, ne-au oferit unele exemple pentru acest adev�r. Chiar �i în cele mai sublime expresii ale lor, ei 
nu ne-au condus nici-o dat� mai sus de savurarea  b i n e c u v â n t � r i l o r   p � m â n t e � t i (Ps. 
22,22). De aceea în Psalmul 110 este l�sat la  o  p a r t e  tot ceea ce este cu privire la unirea Adun�rii 
cu Hristos în cer. Binecuvânt�rile care sunt amintite aici, sunt numai ale r�m��i�ei lui Israel, ale 
poporului nou, care va mo�teni viitoarea împ�r��ie de o mie de ani pe p�mânt. 
 
   Trebuie totu�i ad�ugat, c� dac� în Psalmi este trecut� cu vederea mo�tenirea cereasc� a Adun�rii, 
aceast� omitere are ca rezultat c�  P e r s o a n a  l u i  H r i s t o s  Însu�i �i m�re�iile care se cuvin 
numai Lui sunt scoase mult mai clar în eviden��. El ocup� toat� scena. Privirea noastr� Îl întâlne�te 
numai pe El �i este obligat� s� se concentreze la acest singur obiect �i focar al luminii. Este necesar s� 
ne amintim de Psalmul 91, care ne ofer� acela�i exemplu, sau de Psalmul 16, a c�rui singur� tem� este 
Hristos ca Rob? 
 
   Dac� acum deschidem Noul Testament, atunci g�sim acest Psalm 110 citat de 21 de ori (deci mult 
mai des decât oricare alt Psalm), ca s� descrie p�rt��ia Adun�rii �i a Sfin�ilor lega�i cu Hristos în 
locurile cere�ti, cu El. 
 
   Voi reveni în detaliu la aceast� tem�, care este tema noastr� propriu-zis�, când vom studia acest 
Psalm. S� nu uit�m îns� c� p�rt��ia poate numai atunci s� fie restaurat�, când Domnul Isus este 
singurul obiect al inimii noastre �i al gândurilor noastre. De aceea vom începe mai întâi s� ne 
preocup�m numai cu El, a�a cum ni-L prezint� acest Psalm. 
 
   1. Psalmul 110, ca �i Psalmul 22, este un Psalm c�ruia eu vreau s�-i acord o însemn�tate central�. În 
Psalmul 22 vedem pe Hristos  s i n g u r  la cruce, �i anume pân� în momentul când El este în�l�at "din 
coarnele bivolului". Aici Îl vedem  s i n g u r  la dreapta m�ririi în ceruri. El nu mai este, ca în Psalmul 
41, "Cel s�rac", cu care inima poate s� aibe p�rt��ie aici pe p�mânt �i pe care noi putem s�-L urm�m 
pas cu pas pe parcursul vie�ii Sale de smerenie �i slujire. Din contr�, noi Îl vedem încoronat cu slav� �i 
cinste, �i a�ezat chiar în punctul  central  al  puterii.  Îns�  aceast�  pozi�ie  minunat�  este   u r m a r e a  
s m e r i r i  S a l e. Duhul Sfânt se refer� foarte clar la aceasta în Psalmul anterior 109. Vedem acolo 
cum oamenii r�i urm�resc pe cel s�rac �i suferind (pe cel nec�jit, a n i) �i a c�rui inim� este 
descurajat�, ca s�-l omoare (versetul 16). Acesta strig�: "Eu sunt s�rac �i lipsit (nec�jit: acela�i cuvât 
ca în versetul 16), �i Îmi este r�nit� inima înl�untrul meu" (versetul 22). În cele din urm� Psalmul se 
încheie în versetul 31 cu certitudinea c� DOMNUL "st� la dreapta s�racului (nevoia�ului,  e b y o n), 
ca s�-l mâtuiasc� de cei ce-i judec� sufletul". 
 
   S� observ�m �i construc�ia acestui Psalm, care este deosebit de caracteristic� pentru Psalmii pe care 
noi i-am numit "Psalmii p�rt��iei". Mai mul�i interlocutori discut� despre o persoan�; Hristos. Mai 
întâi David, prin Duhul profetic, veste�te în�l�area lui Hristos, Domnul s�u, în cer (versetul 1). Dup� 
aceea, acela�i Duh profetic vorbe�te pentru DOMNUL, ca s� vesteasc� domnia lui Hristos peste 
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du�manii S�i �i instaurarea împ�r��iei Sale peste un popor credincios, care va fi creat pentru slava 
împ�r��iei Sale (versetele 2-3). Apoi auzim cum DOMNUL vorbe�te despre El: "DOMNUL a jurat �i 
nu-I va p�rea r�u: Tu e�ti Preot în veac, dup� rânduiala lui Melhisedec!" (versetul 4). În versetele 5 �i 
6 r�m��i�a credincioas� se adreseaz� lui Dumnezeu Însu�i. Ea vede pe Isus la dreapta Sa ("Domnul de 
la dreapta T a") �i veste�te judecata asupra na�iunilor, care va preceda instaurarea împ�r��iei pe 
p�mânt. În versetul 7 Duhul ne îndreapt� privirea spre trecut, ca s� privim drumul consacr�rii, pe care 
a mers Domnul Isus ca  t r i m i s  al  DOMNULUI. Rezultatul acestei cariere este în�l�area Sa la 
dreapta lui Dumnezeu, despre care vorbe�te primul verset. 
 
   Acest dialog este pre�ios pentru inim�. To�i, în afar� de Acela care este subiectul discu�iilor, se 
antreneaz� în dezbatere. La sfâr�itul acestei priveli�ti sublime a minunatei Sale Slave pe tronul Tat�lui 
S�u, El atrage la Sine toate privirile �i gândurile lui Dumnezeu, ale Duhului �i ale r�scump�ra�ilor. 
 
   S� relu�m acum aceast� tem� în detaliu. În timpul vie�ii Sale, pe  când  oamenii  erau împotriva Lui,  
D O M N U L  a  s t a t  l a  d r e a p t a  C e l u i  s � r a c, a Celui nevoia� (Ps. 109,31). Acum  acest  
s�rac  s t �  l a  d r e a p t a  l u i  D u m n e z e u, încoronat cu slav� �i cu cinste, pentru c� El a îndurat 
suferin�ele mor�ii (Evrei 2,9). Aceasta este recompensa Sa personal�. Îns� �ederea pe tronul Tat�lui 
S�u este numai o pozi�ie de a�teptare. El Se va a�eza pe propriul S�u tron, �i atunci Dumnezeu Însu�i 
va pune pe du�manii S�i a�ternut al picioarelor Sale. În Psalmul 8 toat� crea�iunea este pus� la 
picioarele Lui, �i Numele celui de-al doilea Adam este minunat pe  t o t   p � m â n t u l. Aici în 
Psalmul 110, Cel lep�dat, Cel s�rac, st� în  c e r  �i a�teapt� împlinirea promisiunii care i-a fost f�cut�. 
 
   Aceasta îns� nu este totul: acest Fiu al lui David este �i Domn al lui David. Prin Duhul Sfânt, care 
numai El îl poate înv��a în aceast� privin��, el veste�te ce va face Dumnezeu pentru Fiul S�u. Cât de 
pre�ios este s� te preocupi cu Hristos, a�a cum f�cea David, f�r� s� pierzi vre-un gând cu privire la El, 
chiar �i acela care Îl caracterizeaz� ca Rob. Marele împ�rat al lui Israel spune; "D o m n u l  m e u." 
Astfel El, Omul în�l�at, Unsul Dumnezeului lui Iacov, declar� cu un alt prilej c� Hristos va fi 
adev�ratul Domnitor peste oameni, "ca lumina dimine�ii, când r�sare soarele, o diminea�� f�r� nori" 
(2 Sam. 23,1-4). 
 
   Probabil c� în scrisorile Noului Testament Persoana lui Hristos ne este mai pu�in prezentat� în felul 
acesta exclusiv, a�a cum este în Vechiul Testament, pentru c� în Noul Testament este descoperit� 
leg�tura strâns� a Adun�rii, a trupului, cu Capul ei. Totu�i Filipeni 2,6-11 ne d� un exemplu despre 
aceasta. Scopul acestui loc este s� ne îndrepte gândurile numai asupra lui Hristos �i s� întip�reasc� 
adânc rezultatele practice care rezult� din aceasta: ca s� putem avea parte de Slava Sa, noi ar trebui s� 
avem acela�i gând ca �i El în smerirea Sa �i s� ocup�m ca �i El ultimul loc, ca astfel, când va sosi 
timpul, st�pânul casei s� poat� spune: "Prietene, urc� mai sus" (Luca 14,10). 
 
   În continuare Psalmul acesta ne arat� c� pentru noi cunoa�terea Tat�lui depinde de Fiul: "Nimeni nu 
vine la Tat�l, decât numai prin Mine" (Ioan 14,6,9). Nimeni nu cunoa�te pe Tat�l, "decât numai Fiul, 
�i acela c�ruia Fiul vrea s� i-L descopere" (Luca 10,22). De aceea aceste pu�ine versete, care sunt 
complet umplute de Hristos, sunt pline �i de cunoa�terea lui Dumnezeu. Domnul, Jehova, este Cel care 
las� pe Fiul lui David s� �ad� la dreapta Sa, care pune pe du�manii S�i a�ternut picioarelor Sale, care 
trimite toiagul puterii Sale din Sion, care d� lui Hristos ca r�splat� un popor plin de ascultare (compar� 
Cântarea cânt�rilor 6,12) �i care printr-un jur�mânt Îl declar� Preot în veac dup� rânduiala lui 
Melhisedec. 
 
   Prin faptul c� cel credincios este pus în felul acesta în fa�a Slavei Sale �i vede pe Capul s�u în�l�at 
peste toate, el Î�i îndreapt� privirea spre Tat�l, ca s� se între�in� cu El. Ei au deplin� p�rt��ie în 
gândurile lor despre Preaiubitul S�u �i se bucur� de hot�rârile Sale pe care El le are cu privire la 
Hristos (Efeseni 1,9-10). 
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   2. Dac� privim Psalmul 110 din punctul de vedere, în ce m�sur� Hristos a descoperit pe Israel în 
acest Psalm, g�sim mai întâi în Psalmul 109,31 faptul c� El a fost lep�dat de c�tre poporul incitat 
împotriva Lui, care voia s�-L ucid�. În Psalmul 110,7 g�sim o a doua realitate: drumul S�u pe p�mânt, 
pe care El a mers ca un  T r i m i s  îns�rcinat cu o misiune �i pe care El a dovedit deplin� ascultare �i 
dependen��. Primul verset al aceluia�i Psalm ne arat� Slava Sa, odat� ca replic� la lep�darea Sa de 
c�tre popor, apoi ca r�splat� a îndeplinirii misiunii Sale; c�ci noi nu trebuie s� uit�m c� cuvintele de 
început ale Psalmilor, în mod normal prezint� deja rezultatul care  decurge din con�inutul versetelor 
urm�toare. 
 
   Consecin�ele p�mânte�ti ale în�l��rii lui Hristos la dreapta lui Dumnezeu sunt: 
1.  El va fi Împ�rat �i Domn pe p�mânt �i va avea un popor ascult�tor în timpul zilelor puterii Sale. 
2. El va fi Preot în veac dup� rânduiala lui Melhisedec. În aceast� pozi�ie, El (ca �i Melhisedec 
odinioar� fa�� de Avraam) va binecuvânta din partea Celui Prea Înalt pe poporul S�u cel nou, �i invers, 
va l�uda pe Cel Prea Înalt din partea poporului acestuia. 
3. El va fi Biruitorul, triumf�torul �i judec�torul �i în ziua mâniei Sale va nimici pe deplin toate 
puterile care se ridic� împotriva Lui. 
 
   Aceste trei tr�s�turi caracteristice  vor fi  pentru  Israel în  v i i t o r  �i apar�in istoriei profetice a 
acestui popor. Dimpotriv�, primele dou� caracteristici sunt pentru noi cre�tinii, care suntem deja popor 
al Lui, o posesiune  a c t u a l �. Noi suntem deja un popor ascult�tor �i Îl avem ca Marele nostru Preot 
în cer. Cea de-a treia caracteristic� a Domnului Isus este atât pentru noi cât �i pentru Israel viitoare. Ea 
se refer� la noi numai în m�sura în care El prin judecata asupra du�manilor S�i, la care El va participa 
împreun� cu r�scump�ra�ii S�i, va instaura împ�r��ia Sa pe p�mânt, la care Adunarea Sa va avea parte 
împreun� cu El. În versetul 2 r�m��i�a credincioas� se bucur� s� vad� toiagul puterii lui Hristos, a�a 
cum s-a bucurat de toiagul puterii lui Moise, cu care el a b�tut pe egipteni. Acest toiag va fi trimis din 
Sion, re�edin�a împ�r��iei, ca s�-�i înal�e domnia în mijlocul du�manilor S�i. Poporul S�u nu va mai fi 
de acum înainte un popor înc�p��ânat, a�a cum a fost în timpul când Domnul Isus se afla în mijlocul 
lui, f�r� prestigiu, constrâns �i dispre�uit. În timpul acestei domnii minunate, când El va sta ca Preot pe 
tronul S�u, El va fi nu numai "Împ�rat al neprih�nirii" �i "Împ�rat al p�cii", ci �i singurul canal al 
leg�turilor reciproce dintre cer �i p�mânt. 
 
   La urm�, credincio�ii r�m��i�ei î�i întorc privirea înapoi, spre timpul când ei "nu L-au b�gat în 
seam�". Acum ei Îl privesc cu pl�cere, a�a cum a fost El atunci, ca mesager al lui Dumnezeu în 
trimiterea Harului S�u, în drumul S�u ca Om dependent, smerit, care S-a d�ruit pe deplin slujbei pe 
care Tat�l I-a încredin�at-o. În mod sigur acestea nu sunt lucrurile cele mai neînsemnate ale Slavei 
Sale. A�a a fost Ilie la pârâul Cherit, dependent numai de Dumnezeu, ca s�-�i împlineasc� misiunea; 
a�a au b�ut tovar��ii lui Ghedeon din pârâu, înainte ca ei s� elibereze pe Israel de jugul lui Madian. 
A�a �i r�m��i�a profetic� a lui Iuda, dup� ce ea a recunoscut pe Mesia al ei, va merge pe urmele Lui �i 
va fi dus� pe un drum drept la râuri de ap� (Ieremia 31,9). 
 
   Cât de sublime sunt aceste tr�s�turi de caracter ale Domnului Isus, chiar dac� sunt privite numai din 
perspectiva lui Israel (noi vom vedea îns� ce raz� de ac�iune au asupra noastr�)! Ce privilegiu s� fi 
chemat s� le cuno�ti �i s� le prive�ti! Hristos în toate tr�s�turile Lui diferite este obiectul preocup�rilor 
credinciosului, care are parte cu El �i se bucur� cu El. Aceasta este p�rt��ia. 
 
3. Mult mai înalt� decât aceast� p�rt��ie, este îns� p�rt��ia noastr� cu Tat�l �i cu Fiul! De aceea acest 
Psalm, a�a cum s-a spus, este mereu amintit în Noul Testament, ca s� ne relateze despre p�rt��ia 
cre�tin� în cer. Dorim s� privim acum câteva din aceste locuri. 
 
   Marcu 16,19 ne indic� timpul în care faptele amintite în primul verset al Psalmului 110, care pentru 
prorocul împ�r�tesc David erau de domeniul viitorului, au devenit realitate. "Domnul Isus, dup� ce a 
vorbit cu ei, a fost în�l�at la cer �i S-a a�ezat la dreapta lui Dumnezeu." Mai înainte nu putea s� fie 
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descoperit� p�rt��ia cu un Hristos ceresc. În Evanghelia dup� Marcu El Se a�eaz� ca Slujitor la dreapta 
lui Dumnezeu, în Luca, ca Fiu al Omului (Luca 22,69), în Ioan 20,17 ca Fiu al Tat�lui �i în Psalmul 
110,1 ca Slujitor �i Fiu al lui Dumnezeu. Noul Testament ne introduce în p�rt��ia unui Hristos ceresc, 
care a fost descoperit în toate aceste tr�s�turi. 
 
   În Faptele Apostolilor 2,33-35 este folosit primul verset al Psalmului nostru ca s� arate iudeilor c� 
Dumnezeu a f�cut pe Isus, pe care ei L-au r�stignit, Domn �i Hristos. Îns� în�l�area Sa la dreapta lui 
Dumnezeu a avut ca urmare �i faptul c� a fost dat Duhul Sfânt. Prin acest Duh noi intr�m în p�rt��ie cu 
Hristos din cer, a�a cum se spune în Ioan 14,20: "În ziua aceea ve�i cunoa�te c� Eu sunt în Tat�l Meu, 
voi sunte�i în Mine �i Eu în voi." 
 
   În 1 Corinteni 15,25 este amintit acela�i loc, ca s� arate c� Domnia lui Hristos se va sfâr�i abia atunci 
când to�i du�manii S�i vor fi pu�i la picioarele Sale. Îns� în 2 Corinteni 3,18 vedem c� noi, în timp ce 
a�tept�m aceasta, prin Duhul putem vedea cu fa�a descoperit� Slava Domnului, care a fost necunoscut� 
chiar �i celor mai avansa�i credincio�i ai vechiului leg�mânt. Aceast� contemplare lucreaz� în noi 
transformarea în acela�i chip al Lui �i ne face s� fim o epistol� a lui Hristos înaintea lumii (2 Cor. 
3,2,18). Acesta este rezultatul binecuvântat al p�rt��iei noastre cu El. 
 
   Efeseni 1,20-23 ne prezint� o aplicare foarte pre�ioas� a Psalmului 110: "Dumnezeu L-a a�ezat la 
dreapta Sa, în locurile cere�ti, mai presus de orice domnie, de orice st�pânire, de orice putere, de 
orice autoritate �i de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci �i în cel viitor. E l  
I - a  p u s  t o t u l  s u b  p i c i o a r e  � i  L - a  d a t  s �  f i e  C a p  p e s t e  t o a t e  l u c r u r i l e  
B i s e r i c i i,  c a r e  e s t e  t r u p u l  L u i,  p l i n � t a t e a   C e l u i   c a r e  u m p l e  t o t u l  î n  
t o � i."  Un  asemenea adev�r nu putea s� fie descoperit în nici-un chip credincio�ilor Vechiului 
Testament: Adunarea unit� prin Duhul Sfânt cu Hristos cel înviat, este legat� de nedesp�r�it ca trup cu 
Capul prosl�vit în cer. Acela�i Hristos a�teapt� nu numai ca Dumnezeu s�-I supun� pe to�i vr�jma�ii 
S�i sau ca toat� crea�iunea s� I se supun�, ci ca totul, absolut totul, s�-I fie supus - �i Adunarea va avea 
parte  c u   E l   la aceast� domnie universal�. În timp ce noi a�tept�m aceasta, noi suntem deja a�eza�i  
î n  E l în locurile cere�ti (Efeseni 2,6). 
 
   Epistola c�tre Evrei se refer� mereu la Psalmul nostru. În Evrei 1,3 �ederea lui Hristos la dreapta lui 
Dumnezeu este dovada împlinirii des�vâr�ite a lucr�rii prin care noi am fost cur��i�i. În versetul 13 al 
aceluia�i capitol este citat Psalmul 110, ca s� dovedeasc� c� El nu este numai Dumnezeu, ca în 
Psalmul 45, numai Creatorul cel ve�nic, ca în Psalmul 102, ci �i Fiul. În capitolul 8, El st� la dreapta 
lui Dumnezeu ca Mare Preot dup� rânduiala lui Melhisedec, unde Duhul Sfânt leag� împreun� versetul 
întâi �i al patrulea al Psalmului 110. În aceast� caracteristic�, Hristos este Slujitorul adev�ratului Cort, 
al Locului Preasfânt ceresc, are mil� de sl�biciunile noastre, ne d� deplin� libertate s� intr�m înaintea 
Tronului Harului, ne d� ajutor la vremea potrivit� �i ne mântuie�te  p e  d e p l i n, Acela prin care noi 
ne apropiem de Dumnezeu (cap. 7,25). Toate acestea nu au fost cunoscute credincio�ilor vechiului 
leg�mânt. În cap. 10,12-13, El S-a a�ezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, ca m�rturie a 
lucr�rii pe care El a f�cut-o. �ederea Sa la dreapta lui Dumnezeu,  ne las� deci s� recunoa�tem 
des�vâr�irea absolut� a lucr�rii Sale. Nici aceasta n-a fost cunoscut� sub Lege. În cap. 12,2, Domnul 
Isus S-a a�ezat la dreapta tronului lui Dumnezeu ca Urzitorul credin�ei �i ca Cel ce o des�vâr�e�te, ca 
s� ne dea p�rt��ia, parte �i bucurie cu El Însu�i. 
 
   În Coloseni 3,1 Hristos st� la dreapta lui Dumnezeu, �i  v i a � a   n o a s t r �  e s t e  a s c u n s �  c u  
E l  î n  D u m n e z e u. Noi avem deja acum parte de  v i a � a  Sa; când El va fi descoperit, vom fi �i 
noi descoperi�i cu El în slav�. Poate s� fie o p�rt��ie mai des�vâr�it� pentru prezent �i ve�nicie? 
 
   Potrivit cu Apocalipsa 3,21 El ne va l�sa s� �edem împreun� cu El pe propriul S�u tron, a�a cum El a 
stat împreun� cu Tat�l S�u pe tronul Acestuia. În Apocalipsa 4 �i 5, to�i sfin�ii prosl�vi�i care stau pe 
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tronul S�u, alc�tuiesc o parte a acestui întreg simbolic, care este numit  T r o n u l  �i al c�rui punct 
central îl ocup� Mielul junghiat. 
 
   S-ar putea aminti mult mai multe locuri, mai ales cu privire la preo�ia lui Hristos, amintit� în versetul 
4. Îns� locurile citate pân� acum ajung ca s� arate c� dac� Psalmul 110 ne prezint� pe Hristos ca Acela 
care ca Omul înviat este  s i n g u r u l  care ocup� locul în�l��rii în cer, Noul Testament leag� pe 
credincio�i  c u  E l  în aceast� stare. Noi suntem uni�i cu El, într-un chip deplin �i cuprinz�tor, în 
�ederea Sa la dreapta lui Dumnezeu. Dac� El st� acolo, noi suntem în El; dac� El domne�te, �i noi 
domnim cu El; dac� El este Împ�rat �i Preot pe tronul S�u - noi suntem împ�ra�i �i preo�i împreun� cu 
El. Dac� în cele din urm�, când ne coborâm iar��i din aceast� în�l�ime pe p�mânt, Îl întâlnim ca trimis 
al Tat�lui, care "pe drum a b�ut din pârâu", atunci noi suntem uni�i cu El �i în aceasta; c�ci El a spus: 
"A�a cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, a�a i-am trimis �i Eu pe ei în lume" (Ioan 17,18). 


