Cristologie

Dumnezeu - arhitectul
rãscumpãrãrii noastre
prin jertfa
Domnului Isus (2)
Sã privim împreunã la câteva
lucruri ºi fapte uimitoare revelate
în Cuvântul lui Dumnezeu.
MIRCEA DETEªAN
Pastorul Bisericii Penticostale Alfa ºi
Omega din Turda

„ªi toate lucrurile
acestea Sunt de la
Dumnezeu, care ne-a
împãcat cu El prin Isus
Hristos, ºi ne-a
încredinþat slujba
împãcãrii; cã adicã,
Dumnezeu era în
Hristos, împãcând
lumea cu Sine,
neþinându-le în
socotealã pãcatele lor,
ºi ne-a încredinþat nouã
propovãduirea acestei
împãcãri.”
2 Corinteni 5:18-19
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Cuvântul Adevãrului

1. DUMNEZEU A TRIMIS
PE FIUL SÃU ÎN LUME
(IOAN 3:16-17)
A vãzut Dumnezeu cã noi
eram pierduþi în pãcat, fãrã
speranþã ºi fãrã ajutor, despãrþiþi
de El. Astfel, El a intrat în acþiune,
o acþiune care era cu mult timp
înainte ºtiutã ºi orchestratã.
Dumnezeu vãzuse aceastã nevoie
ºi ºtia despre ea înainte de a fi fost
lumea creatã, când a întocmit
planul rãscumpãrãrii în Sine
Însuºi. Apostolul Pavel vorbeºte
despre „harul care ne-a fost dat
înainte de veºnicii” (2 Tim.1:9)
sau despre „planul pe care-l
alcãtuise în Sine Însuºi” Dumnezeu (Efes.1:9) precum ºi despre
faptul cã am fost aleºi „înainte de
întemeierea lumii.” (Efes.1:4).
Dumnezeu a trimis pe Fiul Sãu
în lume cu o misiune specialã, ca
El sã vinã pe teritoriul „Stãpânitorului lumii acesteia” ºi sã elibereze prinºii de rãzboi, sã-i aducã
înapoi la Dumnezeu.
Isaia prevestea aceastã eliberare a captivilor de rãzboi în
capitolul 61:1 spunând: „Duhul
Domnului Dumnezeu este peste
Mine, cãci Domnul M-a uns...sã
vestesc prinºilor de rãzboi izbãvirea”. Astfel, Isus a venit din
locul gloriei ºi frumuseþii cereºti,
trimis de Tatãl, pentru ca prin El
lumea sã poatã fi mântuitã din
pãcat ºi pierzare. În Evanghelia
dupã Ioan gãsim cuvântul
Domnului Isus care spune motivul esenþial pentru care El a fost

trimis de Tatãl în lumea noastrã:
„Dumnezeu nu a trimis pe Fiul
Sãu în lume ca sã judece lumea,
ci ca lumea sã fie mântuitã prin El”
(Ioan 3. 17).

2. DUMNEZEU A
PREGÃTIT PE FIUL SÃU
PENTRU MISUNEA CE
TREBUIA ÎNDEPLINITÃ
Isaia, la cap. 53:2a, spune un
cuvânt profetic despre Domnul:
„El a crescut înaintea Lui ca o
Odraslã slabã, ca un lãstar care
iese dintr-un pãmânt uscat...”
Precum un grãdinar, Dumnezeu a plantat sãmânþa în pãmântul
acestei lumi. „Grãdinarul” a îngrijit ca planta aceasta firavã sã creascã, sã se fortifice ºi, apoi, la vremea potrivitã, sã înceapã sã rãspândeascã mireasma autenticã a
lui Dumnezeu în lumea celor
pãcãtoºi. Pentru ca sã poatã aduce
rod spre slava lui Dumnezeu a
trebuit însã sã moarã, aºa dupã
cum chiar Domnul Isus spusese.
Grãdinarul a orchestrat astfel ca
„planta” aceasta sã fie „tãiatã” sau
dacã vreþi, „frântã”. Isus avea sã
vorbeascã despre „grãuntele de
grâu care a cãzut pe pãmânt”,
despre care spunea cã „dacã nu
moare rãmâne singur, dar dacã
moare aduce multã roadã” (Ioan
12.24).
De asemenea, avem imaginea lui Dumnezeu ca aceea a unui
Pãstor care vegheazã în mod special asupra unui Miel de mare
valoare în turma Sa – un miel fãrã
cusur, cel mai bun, cel mai curat.
Acesta avea sã fie Mielul pentru
jertfã, Cel ce trebuia sã fie sacrificat ca jertfã pentru pãcat. Acesta

