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Imaginea și lucrarea harului lui Dumnezeu
Isaia 52:13-53:12 (Isa. 53:11)
Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora.
Prin cunoștința Lui, Robul Meu Cel Neprihănit
va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu,
și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.
În Tit 2:11 ni se spune: „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat”. Ni
se precizează că acest har mântuitor a ajuns să fie văzut și oricine care ajunge să fie mântuit sau caută mântuirea poate
să vadă și să înțeleagă prin Duhul Sfânt întreg tabloul mântuirii. Harul lui Dumnezeu nu a fost ceva care să fie doar în
cer și de acolo să se manifeste din când în când pentru a oferi mântuire ocazional sau pentru a ne da câte puțin din
această mântuire, după caz sau după nevoie. Nu. Harul lui Dumnezeu a fost descoperit la nivelul de percepție al
oricărui om (vezi și 1 Ioan 1:1-4; Ioan 1:14; Rom. 10:6-13); harul lui Dumnezeu și adevărul „au venit prin Isus
Cristos” (Ioan 1:17); au venit de fapt „pachet”, așa că ni se poate spune că, „Voi aveți totul deplin în El” (Col. 2:10).
Noi avem deci o imagine revelatoare a acestui har, o imagine la îndemâna noastră, o imagine completă, expusă la
vedere pentru noi, oamenii, pentru ca oricine „vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică” (Ioan 6:40). Această
imagine este chiar Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, persoana și lucrarea Lui, și consemnarea acestei revelații în scris,
în Scripturi (Ioan 1:14, 18). Această revelație divină este clară pentru orice om prin Duhul Sfânt, este generatoare de
credință și duce la mântuire (Rom. 10:17; Ioan 3:14-16; 20:31).
Ne dorim să „privim”, prin Duhul Sfânt, această „arătare” a harului lui Dumnezeu, privind la Isaia 52:1353:12, pentru a fi edificați cu privire la această mântuire dată de Tatăl ceresc. Aici avem un anunț profetic, dat cu
aprox. 700 de ani înainte de venirea Domnului Isus Cristos pe pământ. Este un anunț care oferă o imagine a ceea ce se
va întâmpla atunci când Cristos va veni.
1. Robul Domnului se va ridica pentru a fi văzut (Isa. 52:13-15)
Trebuie să înțelegem că orice imagine ale lucrurilor zugrăvite în Biblie nu sunt destinate pentru ochii fizici, ci
pentru ochii spirituali. Aceste imagini lucrează binecuvântarea lui Dumnezeu în cei ce le înțeleg prin Duhul Sfânt și
cred mesajul lor.
Ni se spune, „Iată, Robul Meu va propăși; Se va sui, Se va ridica, Se va înălța foarte sus” (52:13). Aceasta
înseamnă că Robul Domnului se va ridica la acea poziție de unde El va putea fi văzut în așa fel încât să înțelegem
lucrarea harului lui Dumnezeu prin El; să putem vedea prin Duhul Sfânt tot adevărul despre El. Este exact ceea ce
Domnul Isus a spus, atunci când unii dintre grecii veniți la praznicul Paștelui în Ierusalim au dorit să-L vadă pe Isus
(Ioan 12:20-24). Desigur, ei își doreau nu doar să vadă înfățișarea fizică a Domnului; ei doreau să-L cunoască în mod
personal și să înțeleagă lucrarea Lui. Domnul Isus afirmă cu această ocazie: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul
omului. Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar
dacă moare, aduce multă roadă”. Isus s-a referit în mod explicit la momentul răstignirii și morții Sale pe cruce,
moment după care urma îngroparera, apoi învierea și ulterior înălțarea Lui la cer. Toate aceste fapte erau legate
împreună și toate rezultau din răstignirea și moartea Lui pe cruce. Aceste fapte însemnau, după cuvintele Domnului,
„proslăvirea Fiului omului”; adică expunerea Domnului în așa fel încât să-L poți cunoaște în adevărata dimensiune a
lucrării Sale de mântuire.
În Isaia 52:14, profetul se referă în mod clar la patimile Robului Domnului la cruce. Înălțarea Lui este
exprimată prin suferințele și moartea Lui pe cruce. În v. 14-15 apar două imagini contrastante ale Robului Domnului.
O imagine care izbește ochii fizici (v. 14). Avem aici imaginea cuiva care este schimonosit și desfigurat de chinurile
suportate la cruce. Astfel că Robul Domnului apare a fi o pricină de groază pentru privitori. Mulți au privit la cruce și
singurul lucru pe care aceștia îl vedeau era că pe cruce era un om condamnat la moarte pentru nelegiuirile lui, un om
care merita să moară, un om deci care producea privitorilor repulsie și-i făcea să-L respingă, să nu aibă de-a face deloc
cu El. Mulți privesc relatarea din Noul Testament despre moartea lui Isus pe cruce în același mod și ei ajung să deteste
și să respingă un asemenea personaj.
Dar, v. 15 ne arată că au fost atunci și vor fi întotdeauna oameni care văd acea imagine a răstignirii lui Isus cu
alți ochi. Ei sunt iluminați de Duhul Sfânt să vadă întreaga realitate a răstignirii lui Isus (deci și ceea ce nu se vede cu
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ochii fizici); ei văd un tablou al mântuirii omului prin harul lui Dumnezeu. Aceștia vor fi pur și simplu șocați de ceea
ce privesc. Ei vor realiza că în fața ochilor lor duhovnicești stă un tablou unic în istorie și vor înțelege că ceea ce văd
devine un imens prilej de bucurie pentru ei.
2. Înfățișarea Robului Domnului – una de neînțeles pentru mintea umană, dar una care revelează ceea ce
mintea omului nu poate concepe vreodată (Isa. 53:1-10a)
Isaia însuși privește la cruce, desigur prin revelație profetică, și este de-a dreptul uimit de ceea ce vede. El se
întreabă, „Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului?” (53:1). Uimirea lui rezultă din
faptul că, pentru el, intervenția mântuitoare a lui Dumnezeu în favoarea poporului Său, era identificată a fi „brațul
Domnului” la lucru. Atunci când poporul Israel s-a văzut eliberat din Egipt, după ce trecuse Marea Roșie și după ce
văzuse cu ochii lor nimicirea armatei lui Faraon în apele mării, se spune că ei au văzut „mâna puternică pe care o
îndreptase Domnul împotriva egiptenilor” (Ex. 14:31). Oridecâte ori Domnul a izbăvit cu putere mare pe poporul Lui,
mereu se vorbea despre „brațul Domnului” care i-a salvat. Iar acum, acest „braț al Domnului”, manifestarea plină de
putere și măreție a lui Dumnezeu în mântuirea poporului Său este văzut sub o imagine care pare că nu are deloc de-a
face cu măreția, cu gloria unui Dumnezeu atotputernic. Aici apare ca „o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un
pământ uscat”. Descrierea de aici continuă spunând că acest „braț al Domnului” nu are „nici frumusețe nici strălucire
care să ne atragă privirile”, ca o persoană disprețuită, ca un „om al durerii și obișnuit cu suferința”, care făcea ca
imaginea Lui să fie respingătoare. Brațul Domnului s-a coborât atât de jos în ochii oamenilor încât oamenii nu L-au
băgat în seamă (53:2-3). De ce astfel? Răspunsul este dat doar de Duhul Domnului. El S-a identificat cu noi, oamenii,
a purtat păcatele și durerile noastre, a acceptat să fie El Însuși pedepsit de Dumnezeu pentru nelegiuirile noastre. S-a
comportat ca și cum era vinovat, deși nu păcătuise deloc și a fost lovit cu moartea pentru păcatele poporului Său. A
fost chiar înmormântat între cei răi, deși nu avea nici un păcat asupra Lui. Domnul L-a lovit din plin și L-a făcut să
sufere moartea unui nelegiuit (53:4-10a).
Și toate acestea le-a suportat Acela care ar fi putut să distrugă omenirea dintr-o simplă mișcare a mâinii Sale,
pentru păcatele ei; dar nu a făcut-o. Dimpotrivă S-a supus dreptei judecăți (aceasta meritam noi, păcătoșii, nu El) și Sa umilit până la moarte, și „încă moarte de cruce” (vezi Filip. 2:6-8). O asemenea umilință și imagine este de
neconceput pentru mintea umană. Numai Domnul ne descoperă aceste lucruri prin revelație duhovnicească. Domnul a
acceptat toate acestea din dragoste pentru noi, păcătoșii, pentru a ne mântui de păcat și de condamnarea veșnică (vezi
Mc. 10:45; Ioan 3:14-16).
3. Ce va aduce această revelație a Robului Domnului (Isa. 53:10b-12)
Dar, această umilire voluntară a Domnului Isus I-a adus o glorie pe care numai Dumnezeu o poate avea și o
poate da (vezi Filip. 2:9-11; Isa. 53:10b-12). Pasajul din Isa. 53:10-12 redă câteva dintre aceste recompense pe care
Dumnezeu Tatăl le-a dat Fiului Său (Fiul va învia în glorie; astfel El va vedea o sămânță de urmași; lucrarea făcută de
El o va vedea propășind și astfel se va înviora; va primi răsplata celor mari și o pradă imens de bogată).
Pe de altă parte El va câștiga ceva pentru cei din poporul Lui. Aceștia, prin cunoașterea Lui, vor fi puși într-o
stare după voia lui Dumnezeu (vor fi socotiți neprihăniți), pentru că El îi va elibera de povara nelegiuirilor lor.
Așadar, măreția lucrării „brațului Domnului” se va arăta în modul cel mai clar în umilirea pe care El a
acceptat-o, în înjosirea pe care El Și-a asumat-o, murind ca unul care a fost blestemat din cauza păcatelor noastre (Gal.
3:13-14).
În acest fel, harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat (Tit 2:11). Și în acest
fel, orice om care privește la Domnul Cel răstignit și crede că El a murit nu pentru păcatele Sale ci pentru ale tuturor
păcătoșilor (oricare ar fi ei); oricine crede că Acela care a fost pe cruce era Însuși Fiul lui Dumnezeu, Cel fără de
păcat, care a murit în locul altora (a celor vinovați), capătă iertare de păcatele lui și este așezat într-o stare după voia
lui Dumnezeu – devine neprihănit, beneficiarul tuturor binecuvântărilor lui Dumnezeu (vezi Ioan 3:14-16; 12:23-24;
Rom. 3:21-26; 10:6-17; Efes. 2:1-10).
Pare prea simplu ca doar crezând, în adevărul pus în valoare de arătarea harului lui Dumnezeu în Domnul Isus
Cristos, să fii mântuit de păcatele tale și să ai viață veșnică (vezi și Ioan 3:14-16). Pare prea ușor ca cineva să
privească (prin Duhul Sfânt) la răstignirea Domnului Isus Cristos și să fie (doar prin credința în El) astfel mântuit (vezi
Ioan 20:31; Rom. 10:17; 2 Cor. 3:18; 1 Ioan 3:1-3). Însă tocmai în acest fel se pune în valoare măreția și bogăția
harului lui Dumnezeu (Efes. 2:7) și tocmai în acest fel, prin credința celui care primește acest har mântuitor în Cristos,
Dumnezeu Însuși și Fiul Lui primesc gloria cuvenită (Rom. 3:25-26; Efes. 3:9-11).
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La ce înălțare se referă profetul în Isa. 52:13? - vezi Ioan 12:23-24 / Ioan 3:14-16
Ce presupune invitația de a vedea din Isa. 52:15? – vezi Ioan 6:40 / 1 Ioan 1:1-4 / Ioan 9:35-41
Observă că apar două categorii de oameni în Isa. 52:13-15; prin ce se deosebesc ei? – Mat. 13:13-17
Ce anume vor vedea cei care vor fi într-adevăr uimiți; ce anume le produce de fapt uimirea (Isa. 52:13-53:2)?
– Compară aceste imagini (Exod 14:27-31 / Isa. 37:36-38 / Isa. 53:1-3)
Când privești imaginea din Isa 53:2-8, care este evenimentul la care se referă Isaia aici? – vezi Matei 27
Cine de fapt era judecat înaintea lui Dumnezeu prin suferințele Robului Domnului din Isa. 53:2-8? Robul sau
altcineva?
Ce a făcut de fapt Robul Domnului, atunci când El a suferit (Isa. 53:4-8)? Ce rol a jucat de fapt El în tot ce I s-a
întâmplat?
De ce crezi că El nu a deschis deloc gura? De ce crezi că El nu s-a apărat deloc (Isa. 53:7)?
Cum s-a împlinit efectiv ce vedem în Isa. 53:9?
La ce sămânță de urmași se referă Isaia în 53:10-11?
La ce lucrare se referă Isaia când spune că va propăși în mâinile Lui (Isa. 53:10-11)?
În ce mod „mulți oameni” (Isa. 53:11) vor fi puși într-o stare după voia lui Dumnezeu? Ce înseamnă acest
lucru?
De ce Robul neprihănit al Domnului Se va înviora (Isa. 53:11; vezi și Ioan 12:23-24)?
Mulți oameni pot citi și se pot informa despre Robul Domnului. Putem spune că acești mulți „Îl cunosc pe El”
din Isa. 53:11? În ce mod am putea vorbi despre o adevărată „cunoaștere” la cei care privesc la Isus?
În ce mod s-a împlinit Isa. 53:12? Cum se împlinește acest verset acum, în vremea noastră? – vezi și 1 Ioan
2:1-2
În concluzie, ce înseamnă pentru tine, în mod practic „a-L vedea” pe Isus Cristos, având în vedere că tu nu
poți fi în postura ucenicilor Domnului, care au fost martori oculari (Ioan 1:14; 1 Ioan 1:1-4)?
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