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Capitolul 4. LUPTA DECISIV� DE PE GOLGOTA 
 
„Theologia crucis – theologia lucis” (Teologia crucii este teologia luminii – M. Luther). 
 
   Ura fariseilor a dus pe Hristos la cruce. R�stignirea lui Isus a fost cea mai mare crim� justi�iar� 
din istoria omenirii. Ea a fost cea mai la�� crim� împotriva unui Trimis, cel mai murdar atentat, 
pe care l-au f�cut vreodat� rebelii împotriva unui Tat� bun al ��rii lor. 
   Dar ce a f�cut Dumnezeu? 
   El a transformat aceast� ordinar� r�zvr�tire diabolic� împotriva Persoanei Sale în jertf� pentru 
p�cat pentru mântuirea acestor rebeli! La lovitura de pumn dat� fe�ei Sale sfinte a r�spuns cu 
s�rutul dragostei de împ�care! Noi am f�cut tot ce era mai r�u împotriva Lui; dar El a f�cut tot ce 
era mai bun pentru noi, �i acestea dou� au avut loc în acela�i timp, �i în felul acesta scandalul de 
pe cruce a devenit în acela�i moment punctul de cotitur� a istoriei omenirii �i transformarea 
revolu�ionar� a întregii drame a istoriei universale a universului. 
 
I. Însemn�tatea crucii pentru Dumnezeu 
 
   Crucea este cel mai mare eveniment al istoriei mântuirii, mai mare chiar decât învierea. C�ci 
crucea este victoria, învierea este triumful; dar victoria este mult mai important� decât triumful, 
cu toate c� triumful este o necesitate care rezult� din victorie. Învierea este facerea cunoscut a 
biruin�ei, triumful Celui r�stignit. Victoria îns��i a fost des�vâr�it�. »S-a ispr�vit!« (Ioan 19, 30; 
Evrei 2, 14). 
   Pentru Dumnezeu, crucea este 
 
1. cea mai mare dovad� a dragostei lui Dumnezeu. C�ci acolo Domnul oric�rei vie�i a dat la 
moarte pe Cel mai iubit al Lui, pe singurul lui Fiu, pe Acela prin care a f�cut crea�ia �i care este 
Mo�tenitorul crea�iei (Evrei 1, 2-3). Hristos Domnul a murit pe cruce, El, Cel pentru care stelele 
se rotesc în univers �i pentru care orice musculi�� danseaz� în str�lucirea soarelui (Evrei 2, 10). 
Cu adev�rat: »Dumnezeu Î�i arat� dragostea fa�� de noi prin faptul c�, pe când eram noi înc� 
p�c�to�i, Hristos a murit pentru noi.« (Romani 5, 8) Totodat� crucea este 
 
2. cea mai mare dovad� a neprih�nirii lui Dumnezeu. C�ci acolo, Judec�torul lumii, pentru 
»dovedirea neprih�nirii Sale«, n-a cru�at nici m�car pe Fiul S�u (Romani 8, 32). În toate secolele 
dinainte de Golgota niciodat� Dumnezeu nu a pedepsit p�catul în totalitate (Faptele Apostolilor 
17, 30), cu toate c� au existat multe pedepse ale p�catului, a�a c� în cele din urm� se p�rea c� 
sfin�enia Lui era pus� la îndoial�, din cauza r�bd�rii Lui, »c�ci trecuse cu vederea p�catele 
dinainte, în vremea îndelungei r�bd�ri a lui Dumnezeu« (Romani 3, 25b). Acolo El a dovedit c� 
moartea isp��itoare a Mântuitorului este îndrept��irea de Sine divin� cu privire la toat� istoria 
trecut� a omenirii, dreptatea absolut� a Celui mai mare Judec�tor al lumii. Toat� r�bdarea din 
trecut a fost posibil� numai în perspectiva crucii, �i toat� iertarea din viitor este »justificat�« 
numai prin retrospectiva crucii (Romani 3, 23; 1 Ioan 1, 9). �i tocmai prin aceasta crucea este 
 
3. minunata înmul�ire a Împ�r��iei lui Dumnezeu. »Ai fost junghiat, �i ai r�scump�rat pentru 
Dumnezeu, cu sângele T�u, oameni din orice semin�ie, de orice limb�, din orice norod �i de orice 
neam. Ai f�cut din ei o împ�r��ie �i preo�i pentru Dumnezeul nostru« (Apocalipsa 5, 9-10). Ei 
sunt acum câ�tiga�i pentru Dumnezeu, sunt »popor al Lui« (1 Petru 2, 9), »un popor pentru Sine« 
(Tit 2, 14). 
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II. Însemn�tatea crucii pentru Hristos 
 
   Pentru Hristos �i pentru Dumnezeu, crucea este 
 
1. cea mai înalt� recuno�tere a domniei lui Dumnezeu; c�ci Fiul a fost »ascult�tor pân� la 
moarte, �i înc� moarte de cruce« (Filipeni 2, 8; Romani 5, 19). 
 
2. cea mai mare des�vâr�ire a credin�ei în Dumnezeu; c�ci El »a înv��at s� asculte prin lucrurile 
pe care le-a suferit« (Evrei 5, 8, 9) �i astfel a devenit »C�petenia �i des�vâr�irea credin�ei« (Evrei 
12, 2). 
 
3. câ�tigarea satisfac�iei depline a lui Dumnezeu, c�ci El S-a adus ca jertf� »de bun miros, lui 
Dumnezeu« (Efeseni 5), �i 
 
4. imortalizarea definitiv� a dragostei lui Dumnezeu. »Tat�l M� iube�te, pentru c� Îmi dau via�a, 
ca iar��i s-o iau« (Ioan 10, 17). �i în ceea ce prive�te pe Hristos personal, crucea este pentru El: 
 
5. drumul spre transfigurarea pozi�iei lui de dragoste �i putere în pozi�ia de biruitor, de la 
existen�a Lui »în sânul Tat�lui« pân� la a�ezarea Lui »la dreapta scaunului de domnie al M�ririi, 
în ceruri« (Filipeni 2, 9; Evrei 2, 9; 8, 1), �i ea mai este 
 
6. drumul spre luarea în posesiune a Adun�rii r�scump�rate, de la gr�untele de grâu »singur«, 
prin moarte, spre »glorificare« �i »aducere de road�« (Ioan 12, 24). 
 
III. Însemn�tatea crucii cu privire la mântuire 
 
A. Mântuirea fiec�ruia în parte 
 
   Crucea are un rol dublu pentru fiecare mântuit în parte: ea este fundamentul îndrept��irii lui, 
rezolvând din punct de vedere juridic trecutul lui, �i este fundamentul mântuirii, dominând din 
punct de vedere moral prezentul. 
 
1. Fundamentul îndrept��irii (justific�rii). Asupra Garantului trebuie puse toate p�catele noastre 
(Isaia 53, 5), el trebuie s� le poarte în locul altora (Evrei 9, 28), pentru ca ei, fiind mor�i fa�� de 
p�cat, s� tr�iasc� acum pentru neprih�nire; �i a�a cum stric�ciunea omenirii a luat na�tere prin 
c�dere (Geneza 3; Romani 5, 12) – deci un eveniment istoric singular -, tot a�a �i anularea ei prin 
Garant trebuie s� aibe loc printr-un eveniment singular (Romani 5, 18) – �i anume prin »fapta 
juridic�« unic� în felul ei de pe Golgota. �i deoarece p�catul înseamn� desp�r�irea creaturii de 
Creator, deci desp�r�irea de Izvorul vie�ii, urmarea fiind moartea, tot a�a Salvatorul, 
corespunz�tor analogiei p�cat-isp��ire, trebuie s� sufere sentin�a mor�ii �i în felul acesta, prin 
moartea Sa, s� restaureze via�a. »F�r� v�rsare de sânge nu este iertare de p�cate« (Evrei 9, 22). 
Numai a�a poate El, prin moarte, s� ia puterea aceluia care are putere asupra mor�ii, adic� 
puterea diavolului (Evrei 2, 14; 1 Corinteni 15, 21). Aceasta este logica mântuirii. Ea este 
puternic înr�d�cinat� �i inatacabil� în planul de mântuire al lui Dumnezeu. Toate atacurile 
arogante ale necredin�ei se sf�râm� de dovezile ei temeinice. Mult dispre�uita »teologie a 
sângelui« prezentat� în Biblie (Evrei 9, 22), având ca punct central pe Hristos crucificat, r�mâne 
stânca de nezguduit a mântuirii, într-adev�r, pentru mul�i o piatr� de poticnire, dar pentru cei 
mântui�i este Piatra vie din capul unghiului. Pentru cei mântui�i crucea este 
 
2. Fundamentul sfin�irii. Hristos, Domnul, a murit pe cruce, pentru ca noi s� nu mai mergem la 
cruce. Acesta este pentru noi aspectul exclusiv juridic al mor�ii Lui, »r�scump�rarea« de pe 
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Golgota. �i totu�i: El a murit acolo pe cruce, pentru ca noi, cu toate acestea, s� mergem împreun� 
cu El la cruce. Acesta este aspectul moral al includerii noastre în moartea Sa, »leg�tura« de pe 
Golgota. Noi »am fost s�di�i« împreun� cu Cel r�stignit (Romani 6, 5), �i lega�i organic cu El 
»printr-o moarte asem�n�toare Lui«. Noi suntem urma�i, purt�tori ai crucii (Matei 10, 38), 
»gr�un�e de grâu« ca �i El, care ajung la via�� numai prin moarte (Ioan 12, 24). Suntem chema�i 
s� avem parte de caracterul fundamentului mântuirii noastre, cei drept întunecat, dar nicidecum 
mai pu�in pre�ios. Am fost »r�stigni�i împreun� cu Hristos« (Galateni 2, 20). 
 
a) Lumea din jurul nostru este moart� pentru noi prin Cel crucificat. Lumea este »r�stignit�« fa�� 
de mine prin cruce, �i eu fa�� de ea (Galateni 6, 14). 
 
b) Lumea din noi a fost de asemenea împreun� cu noi pe cruce. »�tim bine c� omul nostru cel 
vechi a fost r�stignit împreun� cu El, ... ca s� nu mai fim robi ai p�catului« (Romani 6, 6; 11). 
 
c) Lumea de sub noi a fost complet nimicit� prin cruce. C�ci Hristos »a dezbr�cat domniile �i 
st�pânirile, �i le-a f�cut de ocar� înaintea lumii, dup� ce a ie�it biruitor asupra lor prin cruce« 
(Coloseni 2, 15; Geneza 3, 15), �i în cele din urm� 
 
d) Lumea de deasupra noastr� este prin cruce pentru noi numai har �i binecuvântare; c�ci 
blestemul Legii a fost înl�turat (Galateni 3, 13). Zapisul cu poruncile lui, care m�rturisea 
împotriva noastr�, a fost �ters �i a fost pironit pe cruce (Coloseni 2, 14). Privirea lui Dumnezeu 
nu mai poate c�dea supra zapisului, f�r� ca totodat� s� priveasc� la cruce; el a fost omorât, 
crucificat odat� cu Hristos. »C�ci eu, prin Lege, am murit fa�� de Lege, ca s� tr�iesc pentru 
Dumnezeu« (Galateni 2, 19). 
 
   Legea lui Dumnezeu a dat sentin�a de moarte asupra p�c�tosului (Galateni 3, 10), �i aceast� 
moarte a suferit-o Hristos în locul lui. Deci Hristos a murit »prin« Lege. Prin aceasta Legea �i-a 
pierdut revendicarea drepturilor ei asupra Lui, a�a cum un condamnat la moarte dup� executarea 
sentin�ei nu mai are nici o rela�ie de subordonare fa�� de autoritatea de execu�ie. Tot a�a �i 
Hristos a murit fa�� de Lege. Dar de ce a avut parte Hristos, a avut parte �i cel credincios în El 
(Romani 6, 5-11). Deci �i cel credincios a murit fa�� de Lege �i tr�ie�te acum în libertatea Celui 
înviat (Romani 7, 4). 
 
 
B. Totalitatea 
 
   O ordine cu totul nou�, �i anume 
 
- spre interior – prin anularea Legii, 
- spre exterior – prin admiterea la mântuire a restului popoarelor, 
- în toate direc�iile – ca triumf în univers al Celui r�stignit. 
 
1. Anularea Legii. 
   În ceea ce prive�te aspectul interior, crucea înseamn� împlinirea �i anularea tuturor jertfelor 
mozaice (Evrei 10, 10-14) �i prin aceasta »desfin�area« Legii în general (Evrei 7, 18); c�ci 
jertfele erau fundamentul preo�iei, �i preo�ia era fundamentul Legii. Hristos este prin cruce 
»sfâr�itul Legii« (Romani 10, 4) �i în felul acesta a devenit »Cheza�ul unui leg�mânt mai bun« 
(Evrei 7, 22), al »noului leg�mânt« (Matei 26, 28). Prin faptul c� preo�ia levitic� a fost anulat�, s-
a terminat �i cu »cortul din fa��« (Evrei 9, 8); perdeaua Templului s-a rupt (Matei 27, 51), 
drumul în Locul Preasfânt este liber (Evrei 9, 8; 10, 19-22), �i tot poporul lui Dumnezeu este 
acum o împ�r��ie de preo�i (1 Petru 2, 9; Apocalipsa 1, 6). 
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2. Admiterea la mântuire a restului popoarelor 
   Dac� Legea a fost anulat�, atunci anularea s-a f�cut �i spre exterior. Pân� la cruce, Legea era 
un »zid«, care desp�r�ea poporul iudeu de restul popoarelor (Efeseni 2, 14). Na�iunile erau »f�r� 
Lege« (Romani 2, 12) �i »str�ini de leg�mintele f�g�duin�ei« (Efeseni 2, 12). Între cele dou� 
grupe exista tensiune, care nu l�sa pe »cei de departe« s� vin� împreun� cu »cei de aproape«. 
Acum Hristos este »pacea noastr�«. Prin împlinirea Legii, »zidul de la mijloc, care-i desp�r�ea« a 
fost sf�râmat �i cei doi, iudeii �i p�gânii, au fost împ�ca�i prin cruce, ca s� constituie un trup, al 
Adun�rii Sale, �i totodat� au fost împ�ca�i cu Dumnezeu (Efeseni 2, 13-16). De aceea împlinirea 
Legii prin moartea lui Hristos înseamn� „str�pungerea barierei create de legea mozaic�  cu 
privire la f�g�duin�ele date lui Avraam” (compar� Geneza 12, 3; Galateni 3, 13-14), extinderea 
mântuirii în afara poporului iudeu, spre toate popoarele lumii. 
 
3. Triumful în univers al Celui r�stignit 
   »Acum are loc judecata lumii acesteia, acum st�pânitorul lumii acesteia va fi aruncat afar�« 
(Ioan 12, 31). Cel care a murit a triumfat tocmai prin cruce. »Prin moarte« a nimicit »pe cel ce 
are puterea mor�ii«, pe diavolul (Evrei 2, 14). De acea strig�tul Lui de triumf: »S-a ispr�vit!« 
(Ioan 19, 30). Aruncarea afar� a lui satana se bazeaz� pe puterea de pe Golgota (Ioan 12, 31), iar 
în ceea ce prive�te eficien�a ei, ea are loc treptat (Matei 12, 29), des�vâr�irea ei va avea loc în 
viitor (Apocalipsa 20, 10). De aceea �i în�elesul dublu al expresiei »a în�l�a« din Scriptur� (Ioan 
3, 14; 8, 28; Filipeni 2, 9). C�ci »în�l�area« pe cruce �i în�l�area »pe scaunul de domnie« apar�in 
laolalt�. Cel crucificat este Cel încununat (Filipeni 2, 8-11), �i de aceea vechiul st�pânitor al 
lumii acesteia trebuie »aruncat afar�«, deoarece noul St�pânitor, adev�ratul St�pânitor, vrea s�-�i 
fac� intrarea solemn�. De aceea s-a cutremurat p�mântul la moartea Domnului (Matei 27, 52) �i 
soarele �i-a pierdut str�lucirea (Luca 23, 44-45). C�ci crucea lui Hristos este totodat� marele 
„NU” al lui Dumnezeu la toat� scena cereasc� �i p�mânteasc� a p�catului (Ioan 12, 31). 
 
4. Hristos – gr�untele de grâu 
   Prin toate acestea Hristos a devenit »Gr�untele de grâu«, pe care dragostea mântuitoare a lumii 
L-a pus în p�mânt în ziua de Vinerea Mare, Gr�untele de grâu, care în duminica de Pa�te 
str�punge p�mântul �i începe s� creasc� spre cer, Gr�untele de grâu, a c�rui tulpin� aurie se 
înal�� la cer în Ziua În�l��rii, Gr�untele de grâu, ale c�rui miriaden de spice se pleac� spre 
p�mânt în ziua de Rusalii �i împr��tie semin�ele, din care se va na�te Adunarea (Ioan 12, 24). 
 
5. Crucea din ve�nicie în ve�nicie 
   În felul acesta vedem crucea pretutindeni: crucea în ve�nicie – Mielul, cunoscut înainte de 
întemeierea lumii (1 Petru 1, 9), crucea în timpul trecut – Ghetsimani, Gabata, Golgota; crucea în 
prezent – Hristos r�stignit ca tema de baz� vie a vestirii noastre (1 Corinteni 2, 2); crucea în 
viitor – Mântuitorul înjosit odinioar�, apoi revelat ca Împ�rat în timpul Împ�r��iei mesianice 
(Filipeni 2, 8-11) �i crucea în slav� – mesajul despre Miel, ca Piatr� pre�ioas� de fundament a 
cet��ii cere�ti (Apocalipsa 21, 14) �i, în mijlocul scaunului de domnie, Mielul Însu�i este 
subiectul ador�rii duhurilor sfinte (Apocalipsa 5, 6-10). 
 
 
Capitolul 5. TRIUMFUL ÎNVIERII 
 
   Hristos a înviat! Cu acest strig�t de victorie a p�truns Evanghelia în multe ��ri. Mesajul crucii 
este totodat� mesajul învierii (Faptele Apostolilor 1, 22; 2, 23). În aceasta const� invincibilitatea 
lui (Apocalipsa 5, 5-6). De fapt se poate imagina c� era posibil� reîntoarcerea Mântuitorului în 
cer �i f�r� învierea trupului. Hristos ar fi r�mas viu �i atunci, dac� imediat dup� moartea Lui S-ar 
fi reîntors ca Duh în slava Tat�lui S�u! El a existat în cer ca Duh, f�r� trup omenesc, înainte de 
întruparea Lui, da, din toate ve�niciile, �i cu toate acestea a fost izvorul vie�ii �i Domnul vie�ii 
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(Faptele Apostolilor 3, 15). Nu, continuarea existen�ei dup� moarte �i în�l�area pe scaunul de 
domnie ceresc nu a fost nicidecum necesar�, tot a�a cum nu a fost necesar� învierea trupului! �i 
cu toate acestea ea a fost premiza pentru înf�ptuirea mântuirii. C�ci numai ea a fost 
 
I. Dobândirea deplin� a victoriei Mântuitorului asupra mor�ii. 
   Dac� S-ar fi reîntors în cer f�r� s� aib� loc învierea trupului, atunci Hristos nu ar fi fost 
descoperit ca Biruitor absolut asupra mor�ii. Ar fi triumfat asupra mor�ii numai sub aspectul 
spiritual �i moral, dar biruin�a Lui asupra mor�ii materiale nu ar fi devenit vizibil� în toat� 
demnitatea ei. Triumful Lui ar fi fost asemenea unei dou� treimi de triumf, �i nu un triumf 
deplin; c�ci din cele trei p�r�i componente ale fiin�ei umane, numai dou� p�r�i – sufletul �i duhul 
– ar fi fost incluse în triumful mântuirii f�cute de El, trupul ar fi r�mas afar�. Da, mai mult chiar. 
F�r� învierea trupului, Hristos nu ar fi fost ar�tat ca biruitor asupra mor�ii în sensul deplin al 
cuvântului. C�ci »moartea« nu este încetarea existen�ei, ci dezintegrarea personalit��ii umane, nu 
�tergerea existen�ei, ci dezmembrarea rela�iei dintre duh, suflet �i trup. De aceea biruin�a asupra 
mor�ii trebuie s� constea în restabilirea unit��ii, în refacerea vizibil� a leg�turilor organice dintre 
duh, suflet �i trup, aceasta însemnând – v�zut sub aspectul trupului – reunificarea trupului cu 
sufletul �i cu duhul. De aceea, f�r� învierea trupului nu exist� nicidecum un triumf al vie�ii (1 
Corinteni 15, 54-57). Moartea poate fi dovedit� ca fiind învins� numai prin forma învierii 
trupului. Dar învierea a fost necesar� �i ca 
 
II. Premiz� pentru na�terea credin�ei în cel care trebuie s� fie mântuit. 
    C�ci »credin�a vine în urma auzirii« (Romani 10, 14-17), �i aceasta se bazeaz� pe credin�a de 
la început. Fiecare crede ca urmare a m�rturiei credin�ei Adun�rii (Coloseni 3, 15), �i credin�a 
Adun�rii este de neimaginat f�r� credin�a primelor genera�ii (Efeseni 2, 20). Dar tocmai aceast� 
credin�� a disp�rut dup� moartea pe cruce a lui Hristos (Ioan 20, 19,25; Luca 24, 21). Abia dup� 
învierea trupeasc� a Domnului �i apari�iile ulterioare ale Celui înviat au condus la reapari�ia 
credin�ei ( 1 Petru 1, 21). F�r� învierea trupului, niciodat� un om care gânde�te nu ar fi crezut în 
Cel r�stignit; c�ci sfâr�itul Lui ar fi contrazis propriile Lui prorocii cu privire la învierea Sa �i 
triumful S�u (Matei 16, 21; 17, 23; Ioan 2, 19). De aceea învierea Domnului este pecetea Tat�lui 
pus� pe Persoana �i lucrarea Fiului S�u (Faptele Apostolilor 2, 32). Prin învierea din mor�i, 
Hristos »a fost dovedit« cu putere c� este Proroc �i Fiul lui Dumnezeu (Romani 1, 4). Învierea 
este pecetea pus� pe 
 
1. m�rturia prorocilor, 
2. m�rturia proprie a lui Isus, 
3. m�rturia apostolilor Lui. Ea dovede�te c� 
4. Isus este Fiul lui Dumnezeu, 
5. Isus este Împ�ratul care domne�te, 
6. Isus are autoritatea de judec�tor al lumii, �i ea asigur� 
7. învierea �i transfigurarea noastr� viitoare. 
 
De aceea ea este �i evenimentul dovedit istoric care garanteaz� istoria mântuirii. Exact în epistola 
întâia c�tre Corinteni, recunoscut� ca fiind adev�rat� chiar �i de cei mai severi critici ai Bibliei, 
apostolul Pavel, referindu-se la sutele de martori oculari ai învierii, care erau înc� în via��, ofer� 
cititorilor critici, par�ial adversari, patru dovezi principale: 
 
1. Dovada experien�ei: voi în�i�i corintenilor a�i fost mântui�i prin mesajul despre Cel Înviat 
trupe�te (1 Corinteni 15, 1); 
2. Dovada Scripturii: Hristos nu numai a murit »dup� Scripturi«, ci El a �i înviat »dup� 
Scripturi« (1 Corinteni 15, 3-4); 
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3. Dovada martorilor: mai mult de cinci sute de b�rba�i L-au v�zut personal dup� învierea Sa, în 
diverse ocazii (1 Corinteni 15, 5-12); 
4. Dovada strict necesar� a istoriei mântuirii: »Dac� n-a înviat Hristos, atunci propov�duirea 
noastr� este zadarnic�, �i zadarnic� este �i credin�a voastr�. ... �i prin urmare �i cei ce au adormit 
în Hristos sunt pierdu�i. ... suntem cei mai nenoroci�i dintre to�i oamenii« (1 Corinteni 15, 13-19). 
Crucea �i învierea formeaz� deci un tot unitar. Cel r�stignit a murit pentru ca s� învie (Ioan 10, 
17), �i Cel înviat tr�ie�te ve�nic ca »Cel r�stignit« (1 Corinteni 2, 2; Apocalipsa 5, 6). De aceea 
efectele mântuirii sunt aduse întotdeauna în leg�tur� cu aceste dou� realit��i. Prin aceasta s-a 
spus deja: învierea este – în leg�tur� cu crucea – 
 
III. Fundamentul vie�ii noi pentru cei credincio�i 
   Abia atunci jertfa de isp��ire a lui Hristos este de folos p�c�tosului vinovat, când acesta crede 
c� El este Mielul lui Dumnezeu care a ridicat p�catele lumii (Ioan 1, 29). Dar pentru ca credin�a 
s� fie posibil�, a fost necesar� învierea. C�ci f�r� dovedirea victoriei des�vâr�ite de pe Golgota în 
triumful învierii nu ar fi fost posibil� credin�a în Mielul lui Dumnezeu. De aceea abia dup� aceea 
devine posibil� mântuirea câ�tigat� pentru noi la cruce în Cel înviat �i în�l�at. Harul st� la 
dispozi�ia tuturor numai în Mielul în�l�at în slav�. �i pentru c� noi prin credin�� am ob�inut 
iertarea p�catelor, �i prin aceasta în sentin�a lui Dumnezeu suntem socoti�i drep�i �i copii ai Lui, 
Dumnezeu a trimis Duhul Fiului S�u în inimile noastre (Galateni 4, 6), prin care am ajuns la 
na�terea din nou. Ca road� binecuvântat� a împ�c�rii, realizat� prin moartea lui Hristos �i 
pecetluit� în învierea Lui, este leg�tura organic� a celor ce cred cu Hristos, o p�rt��ie în moarte �i 
în via�� a celor mântui�i cu Mântuitorul (Romani 6, 5; Galateni 2, 19; Coloseni 3, 3), totodat� 
hr�nirea cu Trupul S�u �i b�ut al sângelui S�u (Ioan 6, 53), �i »Hristos pentru noi« devine 
»Hristos în noi«, n�dejdea slavei (Coloseni 1, 27). De aceea învierea în trup a Domnului 
înseamn� întoarcerea Mântuitorului la natura uman�, eternizarea omenescului S�u într-o form� 
transfigurat�, prosl�vit�. Ea înseamn�, c� Hristos este »ultimul Adam« (Romani 5, 12-21; 1 
Corinteni 15, 45) �i în cer, la dreapta lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 1, 11; Daniel 7, 13; 
Filipeni 3, 21), este Ini�iatorul creator �i »Capul« organic al unei omeniri spirituale mântuite. 
Totodat� st�m aici în fa�a unei colosale tensiuni a gândirii noastre. C�ci cum poate Mântuitorul 
s� mai fie »Om« dup� în�l�area Sa în slav�, �i, în afar� de aceasta, sub forma unui »trup« 
transfigurat? C�ci El Însu�i a zis alor S�i: »Iat�, Eu sunt cu voi pân� la sfâr�itul veacurilor!«, �i 
în afar� de acestea El este în primul rând a doua Persoan� a dumnezeirii! Aici se arat� din nou 
m�rimea de nep�truns a Celui ve�nic. Cel nem�rginit în spa�iu �i timp este de neîn�eles pentru 
noi. Dac� vorbim aici – pe baza Bibliei – despre „materialitate” �i „existen�� corporal�”, atunci 
toate acestea sunt de neîn�eles pentru noi. Dar Hristos a intrat în »ve�nicie«. Cu toate acestea 
Sfânta Scriptur� înva�� despre aceast� r�mânere ve�nic� ca Om a Mântuitorului. Exact aceasta 
garanteaz� punerea în vigoare �i men�inerea lucr�rii Sale. Victoria lui asupra mor�ii trebuie s� 
includ� continuarea la nesfâr�it a întrup�rii Lui. Numai ca »Întâiul n�scut dintre mai mul�i fra�i« 
(Romani 8, 29; Coloseni 1, 18) poate s� fie »C�petenia mântuirii« ve�nice (Evrei 2, 10; 5, 9). În 
cele din urm�, învierea este 
 
IV. Fundamentul pentru transformarea lumii 
   În acest sens ea se dezvolt� în trei cercuri mereu crescânde. Ea asigur� în via�a fiec�ruia – 
învierea c�rnii, în via�a de pe p�mânt – ar�tarea Împ�r��iei slavei, în via�a universului – universul 
transformat. 
 
1. Învierea c�rnii este posibil� numai pe baza învierii Domnului Isus. Învierea lui Isus este 
transformarea omenirii în Hristos, ca »Cel dintâi rod« (Coloseni 1, 18). Învierea dovede�te, c� 
drumul pentru învierea celor mântui�i este liber. Triumful Lui asupra mor�ii ne asigur� învierea 
noastr� (Romani 8, 11). Trupul S�u de slav� este modelul �i tabloul original al viitoarei noastre 



Triumful Celui r�stignit – Erich Sauer 

19 

vie�i proprii (Filipeni 3, 20; 1 Corinteni 15, 49). Învierea »Celui dintâi rod« este fundamentul 
învierii tuturor (Ioan 5, 26-29). 
 
2. Împ�r��ia de o mie de ani se bazeaz� pe învierea Domnului Isus. C�ci f�g�duin�ele date lui 
David vorbeau despre o împ�r��ie omeneasc� transformat�, ve�nic� (2 Samuel 7, 13). Pentru 
aceasta este îns� necesar �i un Împ�rat omenesc ve�nic, adic� Fiul Omului, care va apare cândva 
pe norii cerului (Daniel 7, 13; Matei 26, 64; Apocalipsa 1, 13). R�mânerea ca Om a lui Hristos 
dup� înviere este deci împlinirea profe�iei davidiane. Învierea »Împ�ratului« este fundamentul 
»na�terii din nou« a lumii mesianice (Matei 19, 28); �i ce va avea loc la revenirea lui Hristos este 
numai descoperirea �i realizarea spiritual� a ceea ce s-a »împlinit« deja la prima Sa venire. De 
aceea spune apostolul Pavel: »C� (Dumnezeu) L-a înviat (pe Isus) din mor�i ... a spus-o, când a 
zis: „V� voi împlini cu toat� credincio�ia f�g�duin�ele sfinte, pe care le-am f�cut lui David”« 
(Faptele Apostolilor 13. 34). „Învierea” spiritual� a lui Israel! (Ezechiel 37, 1-14). Na�terea din 
nou spiritual� a na�iunilor! (Psalmul 87, 4-6; Isaia 25, 7). Reînviorarea naturii! (Isaia 41, 18). 
Puterile de via�� ale Celui înviat de odinioar� vor umple tot p�mântul, �i domnia vizibil� a lui 
Mesia va fi via�� nou� pentru crea�ia p�mânteasc� (Matei 19, 28). Dar �i Împ�r��ia de o mie de 
ani este numai o introducere �i un preludiu. �elul final este  
 
3. Cerul nou �i un p�mânt nou înaintea marelui scaun de domnie alb. Atunci vor fi cu des�vâr�ire 
transformate nu  numai  sufletul �i duhul, ci �i materia �i natura. În Ierusalimul ceresc va fi 
asemenea aurului, »ca sticla curat�« (Apocalipsa 21, 18). Nu spiritualitatea, ci existen�a 
corporal� spiritual� este sfâr�itul c�ilor lui Dumnezeu cu creatura Sa. Dar �i aici evenimentul de 
la Pa�te este fundamentul crea�ionist. Învierea »Mo�tenitorului tuturor lucrurilor« este garan�ia 
cerului nou �i al p�mântului nou. În trupul Lui Isus a avut loc pentru prima dat� transformarea 
materiei (Ioan 20, 27 �i Luca 24, 39-43), �i prin aceasta a fost descoperit� �i realizat� baza 
transform�rii materiei în istoria mântuirii. �i în privin�a aceasta Hristos este »Cel dintâi rod«. 
Transformarea viitoare a cerului �i p�mântului se bazeaz� pe învierea trupului Mântuitorului, �i 
înaintea marelui scaun de domnie alb vor deveni vizibile la modul universal efectele de via�� ale 
Celui înviat. De aceea ultimul �i atotcuprinz�torul sens al învierii Lui este: »Iat�, Eu fac ceruri 
noi �i un p�mânt nou« (Isaia 65, 17; 2 Petru 3, 13). 
 
 
Capitolul 6. ÎN�L�AREA LA CER A BIRUITORULUI 
 
   Cel ce a înviat victorios S-a în�l�at la cer. Cel »În�l�at« de oameni pe cruce (Ioan 12, 32) a fost 
»în�l�at« de Dumnezeu în slav� (Filipeni 2, 9). »�ezi la dreapta mea, pân� voi pune pe vr�jma�ii 
T�i sub picioarele Tale« (Psalmul 110, 1). În�l�area la cer a Mântuitorului are o importan�� 
deosebit� pentru toate cele trei func�ii ale Lui. Pentru func�ia profetic�, este trecerea de la 
profe�ia imediat� la profe�ia spiritual�; pentru func�ia preo�easc�, este trecerea la marea preo�ie 
»dup� rânduiala lui Melhisedec«; pentru func�ia de Împ�rat, este extinderea autorit��ii regale la 
domnia regal�. 
 
I. Func�ia profetic� a fost în primul rând 
 
1. lucrarea de m�rturisire prin umblare. De la întruparea Mântuitorului �i pân� la apari�ia lui 
public�, facerea cunoscut a lui Dumnezeu, a�a cum a f�cut-o Hristos, era o preo�ie a 
personalit��ii. Via�a copilului, a tinerelului �i a tân�rului în maturizare a revelat sfin�enia lui 
Dumnezeu - »Cine M-a v�zut pe Mine, a v�zut pe Tat�l« - �i a ar�tat idealul divin pentru 
dezvoltarea normal� a vie�ii omului (compar� cu Luca 2, 42,52). Tema acestei misiuni de profet 
a însemnat în acela�i timp �i »Omul lui Dumnezeu«. Dup� botez s-a ad�ugat 
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2. Profe�ia prin Cuvânt, la misiunea de profet al vie�ii s-a ad�ugat misiunea de profet prin 
înv���tur�. Hristos »îi înv��a ca Unul care avea putere, nu cum îi înv��au c�rturarii lor« (Matei 7, 
29). Tema Lui era acum »Împ�r��ia lui Dumnezeu«. În�l�area Lui la cer a însemnat trecerea 
acestei misiuni directe de profet într-o misiune indirect� de profet, �i – în leg�tur� cu Rusaliile – 
începutul  
 
3. unei profe�ii spirituale, care ac�ioneaz� din cer. Acum exist� o »venire« la noi, cei care suntem 
instrui�i (Ioan 14, 18,28), în Cuvânt �i în Duh a Profetului în�l�at. Nu numai mesagerii lui »vin« - 
apostolii, prorocii, evangheli�tii, p�storii �i înv���torii (Efeseni 4, 11) �i »martorii« Lui în general 
(Faptele Apostolilor 1, 8) -, ci Hristos Însu�i »vine« în ei �i în mesajul lor (Matei 10, 40) �i prin 
Duhul Î�i continu� din slav� misiunea de profet, a�a cum apostolul Pavel depune m�rturie despre 
Cel r�stignit �i înviat: »El a venit s� aduc� vestea bun� a p�cii vou� celor ce era�i departe 
(neiudeii), �i pace celor ce erau aproape (iudeilor)« (Efeseni 2, 17). Tema Lui este acum 
»mântuirea înf�ptuit�«, »pacea«, »lumina« (Faptele Apostolilor 26, 23). De o importan�� �i mai 
mare este în�l�area la cer pentru 
 
II. Func�ia de Mare preot 
 
   Hristos a îndeplinit pe p�mânt preo�ia dup� rânduiala lui Aaron (Evrei 5, 1-4; 9, 6-23), aducând 
jertfa de isp��ire pentru mântuirea p�c�to�ilor; dar, în�l�at de pe p�mânt �i intrat în lumea cerului, 
El este acum »numit de Dumnezeu: Mare Preot, dup� rânduiala lui Melhisedec« (Evrei 5, 10). 
În�l�area Lui la cer nu este numai punctul de cotitur� între starea Lui de smerenie �i starea Lui de 
glorificare, �i �i punctul de cotitur� dintre dou� forme de exercitare a func�iei de Mare Preot. Prin 
în�l�area la cer, Hristos a intrat în Locul Preasfânt din cer, »nu cu sânge str�in«, a�a cum în 
marea zi a isp��irii marele preot al Vechiului Testament intra în Locul Preasfânt p�mântesc 
(Levitic 16, 15-19), ci »cu propriul Lui sânge«, adic� cu jertfirea de Sine pe Golgota, �i în felul 
acesta, pe acest fundament, s� apar� înaintea lui Dumnezeu pentru noi (Evrei 9, 11-14; Romani 
8, 34). În�l�area lui Hristos la cer devine prin aceasta 
- justificarea Celui r�stignit (Filipeni 2, 9), 
- acceptarea de c�tre Tat�l a lucr�rii Fiului (Evrei 5, 10), 
- recunoa�terea valabilit��ii func�iei Lui de Mare Preot pe p�mânt de c�tre cea mai înalt� 
Maestate din lumea cereasc� (Faptele Apostolilor 2, 34-36), 
- sensul esen�ial �i împlinirea central� a celei mai ceremonioase ac�iuni a marelui preot într-una 
din cele mai mari s�rb�tori israelitice (Evrei 9, 7). 
 
 
III. Func�ia de Împ�rat 
 
   În�l�area la cer este »urcarea pe scaunul de domnie« al »Împ�ratului slavei« (Psalmul 24, 8). 
 
   Hristos descopere din cer Împ�r��ia Sa sub multiple aspecte: 
 
- ca întemeiere a Adun�rii Sale – prin rev�rsarea Duhului Sfânt, 
- ca extindere a Împ�r��iei Sale – prin confirmarea mesajului mântuirii, 
- prin cârmuirea Împ�r��iei Sale – prin ascultarea �i împlinirea rug�ciunilor �i prin dreptul de 
conducere, 
- prin ap�rarea Împ�r��iei Sale – prin biruin�a asupra obstacolelor (Faptele Apostolilor 5, 19), 
- prin des�vâr�irea Împ�r��iei Sale – prin venirea Lui în slav� (1 Timotei 6, 14). 
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Capitolul 7. INAUGURAREA ÎMP�R��IEI LUI DUMNEZEU 
                    (Rev�rsarea Duhului Sfânt) 
 
»Fi�i plini de Duh« (Efeseni 5, 18). 
 
Începând cu ziua de Rusalii (ziua Cincizecimii) începe o perioad� nou� de timp, epoca Duhului 
Sfânt. Diferen�a fa�� de timpul Vechiului Testament este întreit�: 
 
I. Dimensiunea. În vechiul leg�mânt Duhul venea numai asupra persoanelor individuale (Numeri 
11, 29), în noul leg�mânt El vine peste to�i credincio�ii (Faptele Apostolilor 2, 4,17; Romani 8, 
9). 
 
II. Durata. În vechiul leg�mânt Duhul ac�iona numai un anumit timp (Numeri 11, 25), în noul 
leg�mânt El locuie�te în credincio�i (Ioan 14, 17,23; 1 Corinteni 3, 16). 
 
III. Con�inutul �i scopul. În vechiul leg�mânt Duhul ac�iona numai spre disciplinare �i f�cea pe 
oameni capabili pentru lucrare; în noul leg�mânt ac�ioneaz� în cele mai diverse forme, �i anume 
- pentru trezirea credin�ei  - prezentând mântuirea, ca »Duh al Adev�rului«, 
- pentru cauzarea na�terii din nou – dându-i na�tere, Duh al înfierii, 
- pentru cârmuirea sfin�irii – educând, ca »Duh al sfin�eniei« (Psalmul 51, 11), 
- pentru înviorarea lucr�rii – echipând, ca »Duh de putere« (2 Timotei 1, 7), 
- pentru pricinuirea prosl�virii – explicând, ca »Duh al slavei« (1 Petru 4, 14). 
 
1. Prezentarea mântuirii. Misiunea Duhului este s� prosl�veasc� pe Hristos. Ca »Martor« al 
Domnului fa�� de lume (Ioan 15, 26), El este cel mai mare Evanghelist al Fiului (Apocalipsa 22, 
17). El vorbe�te lumii despre p�cat, neprih�nire �i judecat� (Ioan 16, 8-11), despre p�catele 
lumii, despre neprih�nirea lui Hristos �i despre judecata asupra lui satana. 
 
   El descopere p�catele lumii prin prezentarea necredin�ei ei, prin care ea a lep�dat pe Domnul, 
pe singurul cu adev�rat bun (Faptele Apostolilor 2, 22). 
   El prezint� neprih�nirea lui Hristos, ar�tând spre în�l�area Lui la cer; c�ci tocmai în în�l�are, 
Cel lep�dat de p�c�to�i ca »nelegiuit« este recunoscut de Dumnezeu ca »sfânt« �i »neprih�nit« 
(Ioan 16, 10; Faptele Apostolilor 2, 25; 1 Timotei 3, 16). 
   Judecarea lui satana o prezint� prin referirea la victoria de pe cruce a lui Isus (Ioan 19, 30), c�ci 
st�pânitorul lumii acesteia a fost judecat prin cruce (Coloseni 2, 15), �i de aceea acum se poate 
cere lumii s� aduc� închinare unui alt St�pân, adev�ratului St�pân. 
   În felul acesta, lumea, care se consider� bun� în ochii ei, este declarat� p�c�toas� prin m�rturia 
Duhului; Cel r�stignit de oameni ca p�c�tos este dovedit prin Duhul ca fiind Cel Sfânt �i 
neprih�nit, iar Satana, urzitorul crimei de pe Golgota, este dovedit ca fiind înfrânt �i judecat. 
Aceasta este m�rturia întreit� a Duhului fa�� de lume. 
   Aceasta este însemn�tatea de baz� a evenimentului de la Rusalii: »Duhul Fiului« (Galateni 4, 
6) trimis din cer aici jos pe p�mânt leag� pe cei mântui�i cu Mântuitorul, �i ofer� celor ce cred 
roada deplin� a jertfei lui Hristos. Rela�ia organic� justificat� mai întâi divin prin întruparea �i 
învierea lui Hristos, devine acum, prin rev�rsarea Duhului Sfânt, realitate tr�it� de oameni. 
»Domnul este Duhul« (2 Corinteni 3, 17), �i cine »se lipe�te de Domnul, este un singur duh cu 
El« (1 Corinteni 6, 17). În felul acesta însemn�tatea Rusaliilor p�trunde pân� în ve�nicie. Prin 
Duhul noi suntem fii (Romani 8, 14), ca fii suntem �i mo�tenitori (Galateni 4, 7), �i ca 
mo�tenitori avem parte de slava care va veni (Romani 8, 17). 


