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Ce a realizat Hristos pe cruce? Contează ce crede cineva? Ce a vrut Pavel să spună atunci 
când a scris: "Departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus 
Hristos"? Ce motiv de "laudă" găsea el la acea cruce?

Găsea câteva motive puternice. El a înţeles că:

(1) Devenind membru al rasei omeneşti, Hristos a unit "în El" divinul Său cu omenescul 
nostru.

(2) El a devenit "cel de-al doilea Adam," noul Cap al rasei omeneşti.

(3) Procedând în felul acesta, El a reparat ceea ce stricase primul Adam, care a adus 
"osânda" asupra rasei omeneşti.

(4) Astfel, Hristos a adus "o hotărâre de neprihănire care dă viaţa" "pentru toţi 
oamenii" (Romani 5:18). De aceea El tratează pe fiecare om cu îndurare şi bunătate, ca şi cum el/
ea nu ar fi păcătuit niciodată, "neţinându-le în socoteală păcatele lor" (2Corinteni 5:19).

(5) În schimb, Dumnezeu a transferat asupra lui Hristos păcatele lor: "Domnul a făcut să 
cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor" (Isaia 53:6).

(6) Prin jertfa Sa, Hristos a luat asupra Sa pedeapsa pentru toate păcatele omenirii, 
suferind "pentru toţi oamenii" moartea a doua (Evrei 2:9).

(7) Singurul răspuns potrivit din partea oricărui om este să aprecieze ceea ce Hristos a 
realizat pentru el şi ceea ce i-a "dăruit."

Acesta a fost motivul pentru care Pavel s-a "lăudat" cu crucea; el a iubit ispăşirea şi s-a 
desfătat în adevărul despre ceea ce Hristos a realizat la cruce. El a descris reacţia inimii lui în 
aceste cuvinte: "Căci dragostea lui Hristos ne strânge [constrânge - n.tr.]; fiindcă socotim că, 
dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce 
trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru 
ei" (2Corinteni 5:14, 15).

Fără să simţim acea "constrângere" impusă de o apreciere sinceră a jertfei lui Hristos, 
nouă, oamenilor (toţi suntem egoişti), ni se pare că este imposibil să trăim şi altfel decât într-un 
mod egoist. Înainte ca inimile noastre egoiste să devină cu adevărat recunoscătoare, trebuie să 
înţelegem ce ne-a DAT Hristos, nu doar ce ne-a oferit.

În Romani 5:15-18, Pavel se "laudă" de şase ori cu ceea ce Hristos A DAT "pentru toţi 
oamenii" - "o hotărâre de neprihănire care dă viaţă."

Să învăţăm să ne "lăudăm" cu crucea!
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