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Introducere
„Iat legmântul pe care-l voi face cu ei dup acele zile, zice Domnul: voi
pune legile Mele în inimile lor, i le voi scrie în mintea lor”(Evrei 10:16).

Anuleaz Noul Testament legea lui Dumnezeu i elimin orice nevoie de a urma Cele

Zece Porunci i celelalte legi ale lui Dumnezeu? Credina c o face a fost de mult o
învtur popular în Cretinismul tradiional. Vom examina întrebarea aceasta în
amnunime în broura aceasta.
Chiar i mai important, ne vom adresa scopului real al legmintelor biblice ale lui
Dumnezeu – mai mult de unul – i rolul lor vital în planul general al Creatorului pentru
omenire. Este foarte important ca s înelegem adevrata lor semnificaie.
Cât de muli oameni tiu c structura Biblie este organizat în jurul a unei serii de
legminte divine – ceea ce am putea numi contracte sau înelegeri – care dezvluie i descriu
relaia care I-ar place lui Dumnezeu s-o aib cu fiecare fiin omeneasc?
Legmintele acestea ne dezvluie promisiunile lui Dumnezeu. Ele definesc de
asemenea condiiile pe care trebuie s le întâlneasc fiecare persoan pentru a primi
binecuvântrile acelor promisiuni. Legmintele lui Dumnezeu sunt baza planului Su divin
pentru a forma modul corect în care toat lumea ar trebui s gândeasc i s se comporte.
Dumnezeu are în minte un scop specific. Rezultatul final al planului Su este o
familie divin de fii i fiice care i-au dezvoltat acelai caracter divin care a fost evident în
Isus Hristos când El a fost cu omenirea ca fiin omeneasc.
Caracterul acela poate fi creat numai printr-un proces interactiv care are loc între
fiecare individ i Dumnezeu. Este un proces strict personal.
Dece libertatea de alegere?

Pentru a face posibil pentru ca noi s ne putem cldi acel caracter divin, sfânt i
drept, Dumnezeu ne d libertatea de alegere. Dându-ne libertatea de a face alegeri, El ne
permite s aflm prin propria noastr experien c noi, cu puterile noastre limitate, nu
putem prevedea toate condiiile dureroase pe care le produc alegerile greite. Numai
depinzând de ghidarea lui Dumnezeu putem înva cum s evitm fcutul alegerilor greite.
Fcutul alegerilor eronate a început cu primii notri prini omeneti, Adam i Eva.
Ei trebuiser s aleag între dou opiuni critice. Ei L-ar fi putut lsa pe Dumnezeu ca s le
fi ghidat gândirea i felul lor de via, sau ei ar fi putut experimenta i încerca s discern
modul cel mai bun de via prin experiena lor proprie.
Ei au ales c învee prin experiena lor proprie în loc de a-i pune încrederea complet
în instruciunea, ghidarea i ajutorul lui Dumnezeu. Toat omenirea a urmat aceeai potec,
culegând aceleai rezultate triste.
Legmintele lui Dumnezeu ne dezvluie planul Su de a inversa obiceiul periculos
de alegeri duntoare. În înelegerile acestea, El promite ajutorul i binecuvântarea Sa
divin celor care se întorc la El din toat inima pentru ghidare i ajutor, atunci când au
nevoie.
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Unele din binecuvântrile pe care ni le d pentru acceptarea ghidrii i ajutorului Su
sunt spirituale, oferindu-ne beneficii venice. Altele sunt fizice, desemnate s ne
binecuvânteze în viaa aceasta fizic, temporar.
Dece a fost necesar promisiunea unei inimi noi?
Ultimul i cel mai important legmânt al lui Dumnezeu dezvluit în Biblie este
centrat pe promisiunea Lui – determinarea Lui nezdruncinat – s creeze o inim nou în
toi cei care se întorc necondiionat spre El pentru ajutor.
Dece este esenial intervenia divin în primirea acestei schimbri de inim? Este
într-adevr foarte simplu. Pentru c noi suntem creai incomplei!
Dumnezeu într-adevr a creat fiinele omeneti cu puterea uimitoare de a gândi
creativ – cu o putere intelectual care depete pe departe aceea a oricrei alte creaturi
fizice. Talentul unic pe care ni l-a dat de a desena i produce ceea ce imaginm este modelat
dup propria Sa capacitate creatoare uimitoare (Genesa 1:27).
Dar rmâne lips o dimensiune în gândirea noastr, o dimensiune care trebuie
adugat astfel ca noi s ne putem controla corect gândurile i aciunile pe care le produc.
Biblia dezvluie c Dumnezeu este determinat s creeze în noi aceast putere adiional.
El ne promite s ne dea cunotin, înelegere i puterea de a controla corect ce
gândim, ce simim i cum ne comportm – dac noi alegem, sinceri i de bunvoie, s-i dm
Lui toat cooperarea noastr. Noi avem nevoie cu disperare de aceast putere adiional!
Înregistrarea trist a istoriei omenirii arat c nu putem face în mod consistent alegeri
corecte, i s meninem o atitudine corect, fr ajutorul divin al lui Dumnezeu.
Dimpotriv, fiecare dintre noi îi ese propria sa plas de gânduri i modele de
comportare într-o amestectur contradictorie de bine i de ru. Nu tot ceea ce gândim sau
facem este ru. Dar nici nu sunt ele întotdeauna corecte. Ca Adam i Eva, culegem fructele
cunotinei binelui i rului.
Dac viaa noastr va fi numai fizic i temporar sau va dura pentru venicie
depinde dac permitem Creatorului nostru s ne schimbe activ inimile i minile.
Dup cum i-a spus poporului vechiului Israel: „i-am pus înainte viaa i moartea,
binecuvântarea i blestemul. Alege viaa, ca s trieti, tu i smâna ta, iubind pe Domnul,
Dumnezeul tu, ascultând de glasul Lui” (Deuteronom 30:19-20, accentuarea adugat
peste tot).
Dela început Dumnezeu a dorit ca toate fiinele omeneti s umble pe calea care
conduce la viaa venic. Totui numai o singur persoan a dat atenie complet vocii Lui
i a umblat perfect pe calea aceea – Isus Hristos! Noi toi ceilali ne-am oprit scurt (Romani
3:23).
La rstignirea Sa, Isus Hristos, prin moartea Sa, a îndeplinit Noul Legmânt.
Aceasta este dece, în seara dinainte de a fi fost rstignit, Isus „dup ce au mâncat, a luat
paharul, i li l-a dat, zicând: „Acest pahar [vorbind figurativ] este legmântul cel nou, fcut
în sângele Meu, care se vars pentru voi” (Luca 22:20).
În legmântul acesta nou Dumnezeu adun împreun toate amnuntele planificate cu
grij ale Planului Su de Mântuire. Pentru a beneficia de acest plan minunat, este esenial ca
noi s înelegem corect semnificaia i scopul Noului Legmânt împlinit de Hristos. Mult
prea mult lume înc aplic greit sau deformeaz ceea ce spune Biblia în actualitate despre
Noul Legmânt. S mergem acum s destrmm acele distorsiuni.
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Capitolul 1

Seriile mree
a legmintelor lui Dumnezeu
„Le voi da o inim ca s îneleag c Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi
fi Dumnezeul lor, dac se vor întoarce la Mine cu toat inima lor” (Ieremia 24:7).

Care este mesajul central al evangheliei lui Isus?

Este c Dumnezeu plnuiete s
transforme toat lumea s fie ca El, începând cu inimile i minile lor. Proclamarea acestui
mesaj continu prin Biserica construit de El (Matei 16:18). Dar efectul complet al acelui
mesaj nu va fi simit de toat lumea pân la reîntoarcerea Sa.
Eventual, ca rezultat al supravegherii Sale directe, întregul „pmânt va fi plin de
cunotina Domnului, ca fundul mrii de apele cari-l acopr” (Isaia 11:9). Prima venire a
lui Hristos a fost numai începutul interveniei Sale personale în transformarea spiritual a
omenirii.
Planul vizionar al lui Dumnezeu

Prin legminte speciale fcute cu Noe, Avraam, Moise i David, Dumnezeu a început
cu mult timp în urm s dezvluie amnunte importante ale planului Su, de a produce
pentru El însui un popor sfânt care s dureze (Leviticul 20:26; 26:12; Evrei 8:10). Noul
Legmânt promis – baza evangheliei lui Hristos – este piatra de temelie a acelui proces de
dezvluire.
Prin pana profetului Ieremia, Dumnezeu a însumat ceea ce intenioneaz El s
realizeze prin Isus Hristos: „Voi încheia cu ei un legmânt vecinic, c nu M voi mai
întoarce dela ei, ci le voi face bine, i le voi pune în inim frica de Mine, ca s nu se
deprteze de Mine” (Ieremia 32:40).
Efectul acelei promisiuni a fost numai sugerat – prin ceremoniile simbolice – la
epoca când Israelul a devenit o naiune sub Legmântul din Sinai. Spre exemplu,
închinciunea din templu a vechiului Israel anticipa sacrificiul lui Hristos prin ceremonii i
ritualuri figurative.
Ritualurile acelea au simbolizat – pentru cei care au trit în epoca aceea – c era
necesar o soluie de durat, permanent, pentru problema inadecvrii spirituale a omenirii.
Dar sacrificiile i ritualurile date Israelului la vremea aceea nu oferea o asemenea soluie.
Motivul a fost c: „Aceasta era o asemnare pentru vremurile de acum, cînd se aduc
daruri i jertfe, cari nu pot duce pe cel ce se închin în felul acesta, la desvârirea cerut de
cugetul lui” (Evrei 9:9). Aceasta nu este posibil decât prin iertarea pcatelor prin
sacrificiul lui Hristos i primitul puterii spirituale oferite prin darul Duhului Sfânt.
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Legi desvârite, dar inim nedesvârit
Pentruc cea mai mult lume din vechiul Israel nu a primit Duhul lui Dumnezeu, ei
nu au fost capabili s triasc, sau s aplice învturile lui Dumnezeu din inim, ca un
adevrat popor sfânt. Dup cum le-a spus Moise: „Domnul nu v-a dat minte s pricepei,
nici ochi s vedei, nici urechi s auzii, pân în ziua de azi” (Deuteronom 29.3l).
Dar Dumnezeu a avut în minte un plan clar s le dea în viitor acea „inim nou.”
Chiar în timp ce vorbea cu Moise, Dumnezeu îi exprima dorina nerbdtoare pentru
vremea când acea schimbare de inim se va putea întâmpla. El i-a exclamat lui Moise, „O!
de ar rmânea ei cu aceeai inim ca s se team de Mine i s pzeasc toate poruncile
Mele, ca s fie fericii pe vecie, ei i copiii lor!
Dar momentul nu a fost potrivit pentru ca Dumnezeu s-i pun Duhul Su la
dispoziia maselor omenirii – nici chiar celor mai muli din poporul Israelului. Cu excepia
proorocilor Israelului i a câtorva altor slujitori ai lui Dumnezeu alei speciali, istoria
Israelului descrie un popor care a avut legi drepte dar le-a lipsit inimile desvârite.
La fel cu cea mai mult lume de astzi, ei nu au avut puterea de a tri prin întreaga
intenie spiritual a instruciunilor pe care Dumnezeu le dezvluie în Scripturi. Lipsea ceva.
Deci, „Cci ca o mustrare [observ c nu a gsit cusur cu legile pe care le dduse lor]
a zis Dumnezeu lui Israel: „Iat, vin zile, zice Domnul, cînd voi face cu casa lui Israel i cu
casa lui Iuda un legmânt nou [revizuit]; nu ca legmântul, pe care l-am fcut cu prinii lor,
în ziua cînd i-am apucat de mân, ca s-i scot din ara Egiptului. Pentruc n-au rmas în
legmântul Meu, i nici Mie nu Mi-a psat de ei, zice Domnul.
„Dar iat legmântul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, dup acele zile, zice
Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor i le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi
Dumnezeul lor, i ei vor fi poporul Meu” (Evrei 8:8-10).
O inim schimbat oferit omenirii
Cea mai mult lume presupune c Legmântul Nou anuleaz legile lui Dumnezeu
aa cum sunt enumerate în Legmântul din Sinai (cunoscut de asemenea i ca Legmântul
Vechi). Dar observ c nu este nici o indicaie dat în promisiunea aceasta c legile lui
Dumnezeu ar urma s fie ignorate sau s fie anulate.
Dimpotriv, ele urmeaz s fie gravate în minile i inimile primitorilor Noului
Legmânt promis – s fie fcute parte integral a însi fiinei lor! Acest Legmânt Nou
este o revizie vital în modul în care Dumnezeu interacioneaz cu poporul Su.
Dumnezeu este dedicat în întregime s schimbe inimile tuturor celor care aleg de
bunvoie s-L serveasc. Pentru c „nu este prtinire la Dumnezeu” (Romani 2:11, Biblia
Ortodox Român), El a extins promisiunea aceasta tuturor naiunilor.
Aa cum explic Paul, „iar Scriptura, vzând dinainte c Dumnezeu îndreapt
neamurile din credin, dinainte a bine vestit lui Avraam: "C se vor binecuvânta în tine
toate neamurile" (Galateni 3:8, Biblia Ortodox Român).
Dela bun început, planul lui Dumnezeu a fost c toat lumea va urma s aib ocazia
s se pociasc – s se întoarc dela a face toate lucrurile conform propriilor lor ci la
îmbriarea din toat inima a cilor lui Dumnezeu – i s aib inimile schimbate astfel ca ei
s poat tri aa cum a intenionat El. El a intenionat s înceap cu o singur familie –
credinciosul Abraham i descendenii lui prin nepotul su Iacov.
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Dumnezeu a schimbat numele lui Iacov în Israel. Din cei 12 fii ai si au ieit
triburile vechii na iuni a Israelului. Acestor descenden i fizici ai lui Iacov, Dumnezeu a
început s le dezvluie detalii esen iale.
Ce este un Legmânt?
Intrinsec în orice legmânt este concep ia unei dedicri de durat unei relaii clar
definite. Vorbind în general, un legmânt este o în elegere pe termen lung, între dou sau
mai multe grupuri, care formalizeaz o relaie obligatorie între ele.
În antichitate, legmintele importante erau ratificate, i men inute vii, prin ritualuri
simbolice care reflectau dedicarea fiecrui grup i acceptarea cerin elor obligatorii ale
legmântului. Îns, ritualurile legmântului nu sunt la fel cu dedicaiile i obligaiile
legmântului.
Ritualurile în legmintele divine servesc în principal ca reamintiri simbolice i le
sunt date numai o valoare figurativ. Valoarea real este în substan a dedica iilor fcute!
Prin substan a legmintelor Sale – dedica iilor Sale divine – Dumnezeu se oblig El Însui
s împlineasc toate promisiunile fcute de El.
Într-un legmânt divin, Dumnezeu definete obliga iile de baz pe care i-le impune
i, de obicei, asupra celorlal i participan i. Astfel un caracter dominant al unui legmânt
este o list de binecuvântri pe care Dumnezeu promite s le acorde acelora care îi
onoreaz obliga iile legmântului lor.
Un legmânt divin poate fi comparat cu o constitu ie sacr stabilit s reglementeze
rela iile oamenilor cu Dumnezeu. Este o declara ie formal a voin ei i scopului lui
Dumnezeu. Exprim în mod tipic dragostea Lui profund pentru omenire i dezvluie unul
sau mai multe aspecte principale ale planului Su pentru mântuirea omenirii.
Discuiile de legmânt din Noul Testament
Dou legminte, Legmântul din Sinai sau Vechi i Noul Legmânt (mijlocit de Isus
Hristos), sunt focarul unei considerabile discu ii din Noul Testament. Ambele sunt bazate
pe legmântul mai devreme al lui Dumnezeu cu Avraam care promite motenirea unei
împr ii globale a „semin ei” speciale a lui Avraam – Isus Hristos (Romani 4:13; Galateni
3:16).
Legmântul fcut la muntele Sinai a stabilit împr ia na ional antic a Israelului.
Noul Legmânt promite c Mesia, Isus Hristos, va stabili Împr ia lui Dumnezeu, cu mult
mai inclusiv, care va guverna peste întreg pmântul (Isaia 9:7; Matei 25:34; Luca 22:2930; Apocalipsa 11:15).
Isus a fcut venirea Împr iei, i pocirea necesar pentru ca noi s participm în ea,
aspectul central al evangheliei Sale (Marc 1:14-15). Pentru a se califica drept motenitor al
promisiunilor fcute lui Avraam, unul trebuie s satisfac termenii defini i în legmintele lui
Dumnezeu. Numai Isus Hristos a satisfcut perfect toate condi iile acestea.
Deci numai El singur este motenitorul calificat al tuturor promisiunilor fcute lui
Avraam. i numai prin El pot celelalte fiin e omeneti – inclusiv asemenea oameni de
credin  ca Abel, Noe, Avraam, Isac i Iacov (Evrei 11) – s împrteasc în motenirea
aceea promis. Cum a explicat Pavel, „i dac sunte i ai lui Hristos, sunte i „smân a” lui
Avraam, motenitori prin fgduin” (Galateni 3:29).
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Petru a confirmat acest rol central al lui Isus, spunând, „În nimeni altul nu este
mântuire: cci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie s fim
mântui i” (Faptele Apostolilor 4:12).
Aceasta este motivul pentru care rolul lui Isus Hristos în legmintele lui Dumnezeu
este atât de vital. Acele legminte con in promisiunea mântuirii pe care numai El singur, ca
Mesia, le poate face realitate.
Fiecare legmânt indic spre aspecte specifice ale solu iei ultime a lui Dumnezeu
pentru problema pcatului i a rului. i Noul Legmânt se adreseaz explicit aspectului
„inimii” al acelei solu ii.
Caracterul primitorilor legmântului
Dumnezeu a ales cu grij indivizi speciali care s transmit restului omenirii unele
din obliga iile Sale de legmânt. Fiecare dintre aceti primitori speciali de legmânt deja îl
serviser din inim pe Dumnezeu. Fiecare a avut o rela ie personal cu Dumnezeu i tria o
via  desvârit cât a putut i a tiut de bine.
Noe este prima persoan men ionat specific în Biblie ca intrând într-o rela ie de
legmânt cu Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat la o vreme când toate fiin ele omeneti – cu
excep ia lui Noe (i în aparen  întreaga lui familie apropiat) – deveniser complet
cufundate într-un mod ru de via  (Genesa 6:5-8; 9:8-11).
Al doilea individ înregistrat în Biblie cu care Dumnezeu a fcut un legmânt
personal a fost Avraam (Genesa 15:18; 17:1-2).
Avraam a împrtit trsturile cheie de caracter al lui Noe. La fel cum Dumnezeu a
ales s aib un legmânt personal cu Noe, un om drept (Genesa 6:8-9), la fel L-a ales El pe
Avraam, un om cu credin  i supunere (Genesa 15:6; 26:5), pentru al doilea legmânt. Din
exemplele acestea dou devine clar Dumnezeu a ini iat legmintele cu indivizii numai dac
persoanele primind legmintele acelea demonstraser deja c ele erau voitoare s i se supun
Lui.
Trsturile acelea de încredere i supunere au fost de asemenea prezente în Moise
(Numere 12:3; Evrei 11:24-28) i David – la fel ca i to i ceilal i profe i care au participat la
scrisul scripturilor Vechiului Testament. Privitor la David, Dumnezeu zice: „Am fcut
legmânt cu alesul Meu” - zice Domnul -„iat ce am jurat robului Meu David: „Î i voi întri
smân a [Isus Hristos] pe vecie, i-n veci î i voi aeza scaunul de domnie” (Psalm 89:3-4).
Pavel men ioneaz, privitor la poporul Israelului, c Dumnezeu „le-a ridicat împrat
pe David, despre care a mrturisit astfel: „Am gsit pe David, fiul lui Iese, om dup inima
Mea, care va împlini toate voile Mele.” Din smân a lui David, Dumnezeu, dup fgduina
Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor, care este Isus” (Faptele Apostolilor 13:22-23).
Avraam i David sunt special de semnificativi pentru promisiunile i legmintele
divine cele mai necesare pentru mântuirea omenirii. Acesta este motivul pentru care primele
cuvinte ale Noului Testament sunt: „Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui
Avraam” (Matei 1:1).
Fraza aceasta de deschidere leag misiunea lui Hristos direct cu promisiunile fcute
lui Avraam i David. Legmintele cu oamenii acetia con in promisiunile de baz relatate la
planul lui Dumnezeu de a oferi mântuirea întregii omeniri prin Isus Hristos.
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Legmântul cu Avraam
Dumnezeu i-a promis lui Avraam: „Voi face din tine un neam mare, i te voi
binecuvânta; î i voi face un nume mare, i vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce
te vor binecuvânta, i voi blestema pe cei ce te vor blestema; i toate familiile pmântului
vor fi binecuvântate în tine” (Genesa 12:2-3).
Aici Dumnezeu declar inten ia Sa de a oferi mântuirea nu numai descenden ilor
fizici ai lui Avraam dar de asemenea „tuturor familiilor pmântului.” Dar descenden ii lui
Avraam aveau s joace un rol vital i special în acest proces – în special descendentul unic al
lui David care avea s vin ca Mântuitor.
Petru a explicat concet enilor si evrei c rolul cel mai provocator al lui Isus Hristos
va fi: „Voi sunte i fiii proorocilor i ai legmântului, pe care l-a fcut Dumnezeu cu prin ii
notri, cînd a zis lui Avraam: „Toate neamurile pmântului vor fi binecuvântate în smân a
ta.” Dumnezeu, dup ce a ridicat pe Robul Su Isus, L-a trimes mai întâi vou, ca s v
binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi dela frdelegile sale” (Faptele Apostolilor
3:25-26).
Aceasta este ceea ce are nevoie lumea cel mai mult. Numai când toat omenirea a
primit o inim nou – prin interven ia activ a lui Isus Hristos în întoarcerea tuturor
oamenilor dela pcatele lor – va fi complet planul lui Dumnezeu. Petru a explicat c
împcarea complet, cum este plnuit de Dumnezeu, cere ca „fiecare dintre voi” s se
întoarc „dela frdelegile sale.”
Acesta este scopul lui Dumnezeu. i El a promis s îl ating! Legmintele Sale
con in obliga iile Sale s împlineasc acest scop.
Mai multe amnunte dezvluite despre planul lui Dumnezeu
În în elegerea Sa cu Avraam, Dumnezeu a început mai întâi s dea amnunte clare
ale planului Su. El I-a spus lui Avraam: „Voi face un legmânt între Mine i tine, i te voi
înmul i nespus de mult… Te voi înmul i nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; i
din tine vor iei împrai. Voi pune legmântul Meu între Mine i tine i smâna ta dup
tine din neam în neam; acesta va fi un legmânt vecinic, în puterea cruia, Eu voi fi
Dumnezeul tu i al semin ei tale dup tine” (Genesa 17:2, 6-7).
Legmântul acesta a anticipat urmtoarele elemente cheie a planului lui Dumnezeu:
rela ia special a lui Dumnezeu cu descenden ii lui Avraam, instituirea împr iei Israelului,
naterea i domnia Mântuitorului peste Împr ia lui Dumnezeu i mântuirea final a tuturor
na iunilor.
Credin a lui Avraam – încrederea i loialitatea lui implicit în Dumnezeu – îi este
atribuit ca desvârire (Genesa 15:6). Încrederea lui deplin în Dumnezeu a fost baza
caracterului su. Încrederea lui în Dumnezeu a fost demonstrat prin supunerea lui (Jacov
2:21-24). Avraam nu numai c l-a crezut pe Dumnezeu, el de asemenea, ca rezultat al
credin ei sale, a în eles i a urmat cu încredere legile lui Dumnezeu (Genesa 26:5).
Sistemul de credin  al lui Avraam – demonstrat prin supunerea lui ctre Dumnezeu
– este modelul credin ei vii pe care Pavel o descrie în cartea Romani, unde el arat c chiar
i supusul Avraam, înc a avut nevoie de iertarea pcatelor. Vorbind despre Avraam i
credin a lui, Pavel ne spune: „Ferice”, zice el, „de aceia ale cror fr de legi sunt iertate, i
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ale cror pcate sunt acoperite! Ferice de omul, cruia nu-i ine Domnul în seam
pcatul!”(Romani 4:7-8).
Maniera de via a lui Avraam a fost aceea de a i se supune lui Dumnezeu din inim.
Dar chiar i el nu a fost fr de pcat. Chiar i el a avut nevoie de iertare pentru pcatele
comise – întocmai ca noi toi.
Acea iertare este posibil numai prin credina în sacrificiul lui Isus Hristos. Dar
odat iertat, noi suntem ateptai s urmm exemplul lui Avraam în demonstrarea credinei
noastre punând tot efortul în a-I face plcerea lui Dumnezeu prin supunere ctre El. Acesta
este rspunsul corect pe care credina noastr ar trebui s produc în noi.

A inut Avraam aceleai porunci
pe care Dumnezeu i le-a dat lui Moise?

Cei mai muli învtori ai religiei
susin c poruncile lui Dumnezeu date
prin Moise sunt aplicabile numai pentru
vechiul Israel i nu pentru noi astzi. Dar
la ajungerea acelei concluzii, cei mai
muli dintre ei nu iau not de ceea ce
zisese Dumnezeu despre supunerea lui
Avraam în Genesa 26:5, cu sute de ani
înainte de vorbitul lui Dumnezeu cu
Moise i Israel la Muntele Sinai:
„Avraam a ascultat de porunca Mea, i a
pzit ce i-am cerut, a pzit poruncile
Mele, orânduirile Mele, i legile Mele.”
Cuvintele
Ebraice
pe
care
Dumnezeu le folosete aici sunt special de
importante.
Dup cum explic
Comentariul Bibliei Interpretului [The
Expositor’s Bible Commentary] privitor la
versul acesta: „Domnul a adugat atunci
o not remarcabil: Avraam „a inut
cerinele [mismarti] mele, poruncile
[miswotay] mele, decretele [huqqotay]
mele i legile [wetorotay] mele” (v. 5).
Este remarcabil c acesta este
exact modul în care supunerea
Legmântului din Sinai este exprimat în
Deuteronom 11:1: „S iubeti dar pe
Domnul, Dumnezeul tu, i s pzeti
totdeauna învturile [mismarto] Lui,
legile [mispatayw] Lui, rânduielile
[huqqotayw] Lui i poruncile [miswotayw]
Lui”…
„Astfel Avraam este un exemplu al
unuia care arat legea scris în inima sa

(Ieremia 31:33). Este exemplul ultim al
autorului de adevrat supunere a legii,
unul despre care Domnul ar putea spune,
„Avraam M-a ascultat” (Genesa 26:5).
Astfel, artându-l pe Avraam ca fiind un
exemplu a „inerii legii,” scriitorul a artat
natura relaiei dintre lege i credin.
Avraam, un om care a trit în credin,
poate fi descris ca unul care a inut legea”
(Vol. 2, 1990, pp. 186-187, accentuarea
adugat).
Avraam s-a supus acelorai legi
spirituale de baz care au fost date
Israelului mai târziu. Îns, ceremoniile i
ritualele simbolice de tabernacol sau
templu i legile administrative naionale
ale Israelului nu au fost aplicabile în zilele
lui Avraam. Nici nu sunt ele necesare
pentru Cretinul de astzi, pentru c
templul fizic numai este focarul nostru de
închinciune cum a fost în vremea
vechiului Israel (Ioan 4:19-21; Evrei 9:910).
Astfel, Avraam a tiut cu mult mai
mult despre cerinele i definiiile lui
Dumnezeu a comportrii desvârite decât
îi dau lui credit cei mai muli dintre
învtorii religioi de astzi. Înseamn
de asemenea, c legile, definind atitudinile
i comportarea dreapt, care
i-au fost
date Israelului, au fost cunoscute i
practicate de slujitorii lui Dumnezeu cu
mult timp înainte de a se fi stabilit
Legmântul din Sinai.
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Legmântul lui Dumnezeu cu David
Urmtorul legmânt de considerat dintre Dumnezeu i o persoan specific este
în elegerea cu Regele David.
În el Dumnezeu promite c dinastia lui David va dura pe vecie i c Mântuitorul – un
descendent special al lui David – urmeaz s fie Împratul venic al acelei dinastii. „Am
fcut legmânt cu alesul Meu” - zice Domnul -„iat ce am jurat robului Meu David: „Î i voi
întri smâna pe vecie, i' -n veci î i voi aeza scaunul de domnie” (Psalm 89:3-4).
Dumnezeu declar c legmântul acesta va fi irevocabil. „Aa vorbete Domnul:
„Dac pute i s rupe i legmântul Meu cu ziua, i legmântul Meu cu noaptea, aa încât ziua
i noaptea s nu mai fie la vremea lor, atunci se va putea rupe i legmântul Meu cu robul
Meu David, aa încât s nu mai aib fiu, cari s domneasc pe scaunul lui de domnie”
(Ieremia 33:20-21).
Când a sosit timpul pentru Mântuitor s fie nscut, observ ce a anun at îngerul pe
femeia aleas s fie mama Lui: „Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; cci ai cptat îndurare
înaintea lui Dumnezeu. i iat c vei rmânea însrcinat, i vei nate un fiu, cruia îi vei
pune numele Isus. El va fi mare, i va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; i Domnul Dumnezeu
îi va da scaunul de domnie al tatlui Su David. Va împr i peste casa lui Iacov în veci, i
Împr ia Lui nu va avea sfârit” (Luca 1:30-33).
Apostolul Petru comenteaz de asemenea asupra importan ei legmântului lui
Dumnezeu cu David: „Cât despre patriarhul David, s-mi fie îngduit, fra ilor, s v spun
fr sfial c a murit i a fost îngropat; i mormântul lui este în mijlocul nostru pân în ziua
de azi. Fiindc David era prooroc, i tia c Dumnezeu îi fgduise cu jurmânt c va ridica
pe unul din urmaii si pe scaunul lui de domnie.
„Despre învierea lui Hristos a proorocit i a vorbit el, cînd a zis c sufletul lui nu va
fi lsat în Locuin a mor ilor, i trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest
Isus, i noi to i suntem martori ai lui. i acum, odat ce S'a înl at prin dreapta lui
Dumnezeu, i a primit dela Tatl fgduin a Duhului Sfânt, a turnat ce vede i i auzi i.
„Cci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis Domnului meu:
„ezi la dreapta Mea, pân ce voi pune pe vrjmaii Ti supt picioarele Tale.” S tie bine
dar, toat casa lui Israel, c Dumnezeu a fcut Domn i Hristos pe acest Isus, pe care L-a i
rstignit voi” (Faptele Apostolilor 2:29-36).
Dela începutul existen ei omului, Dumnezeu a dus la îndeplinire amnuntele
mre ului Su plan de mântuire a omenirii. Esen ial pentru planul acela a fost naterea i
misiunea Mântuitorului – promis descenden ilor lui David i Avraam. Ca s ne asigure de
irevocabilitatea acelui plan, El l-a confirmat printr-o serie de legminte.
Legmântul Provizoriu din Sinai
În elegerea scopului i a naturii provizorii a legmântului fcut de Dumnezeu cu
vechiul Israel la Muntele Sinai este extrem de important pentru priceperea corect a
scripturilor Noului Testament. Con inutul acestui legmânt a devenit, în fapt, constitu ia
na ional a Israelului.
Cu Dumnezeu ca Împrat al lui, Israelul a devenit un stat teocratic – în esen  o
împr ie provizorie, pmântean a lui Dumnezeu. Poporul lui a acceptat toate condi iile
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în elegerii pe care Dumnezeu i le-a pus în fa , spunând, „Vom face tot ce a zis Domnul!”
(Exodul 19:8).
În mijlocul tunetelor, fulgerelor, fumului i focului pe piscul Muntelui Sinai,
Dumnezeu a vorbit Cele Zece Porunci întregii na iuni (Exodul 20:1-18).
Cum i-a rspuns poporul lui Moise? „Cînd a i auzit glasul acela din mijlocul
întunerecului, i pe cînd tot muntele era aprins, cpeteniile semin iilor voastre i btrânii
votri s-au apropiat to i de mine, i a i zis: „Iat c Domnul, Dumnezeul nostru, ne-a artat
slava i mrimea Lui i noi I-am auzit glasul din mijlocul focului; astzi, am vzut c
Dumnezeu a vorbit unor oameni, i totui au rmas vii. i acum pentru ce s murim? Cci
acest foc mare ne va mistui; dac vom auzi i mai departe glasul Domnului, Dumnezeului
nostru, vom muri.
„Cine este, în adevr, omul acela, care s fi auzit vreodat, ca noi, glasul
Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului, i totui s fi rmas viu? Apropie-te
mai bine, tu, i ascult tot ce- i va spune Domnul, Dumnezeul nostru; apoi s ne spui tu
însu i tot ce- i va spune Domnul, Dumnezeul nostru, i noi vom asculta, i vom face”
(Deuteronom 5:23-27).
Cuvintele profeilor ca „vocea Domnului”
Ei au cerut, din teroarea curat a puterii extraordinare pe care Dumnezeu le-o
manifestase, ca Dumnezeu s nu le mai vorbeasc din nou niciodat direct cu propria Lui
voce.
Din momentul acela înainte cuvintele inspirate ale profe ilor lui Dumnezeu au fost
privite ca purtând aceeai autoritate ca i cum Dumnezeu ar fi vorbit direct poporului. Spre
exemplu, Moise a inclus – pentru c a fost supus „vocii Domnului” – „poruncile i
rânduielile Lui scrise în Cartea aceasta a Legii,” legi i rânduieli date Israelului circa 40 de
ani dup ce Dumnezeu le-a vorbit la Muntele Sinai (Deuteronom 30:10-11).
Faptul c scrierile profe ilor reprezint exact instruc iunile i înv mintele lui
Dumnezeu este confirmat în Noul Testament: „Fiindc mai întâi de toate, s ti i c nici o
proorocie din Scriptur nu se tâlcuiete singur. Cci nici o proorocie [scrierile profe ilor]
n-a fost adus prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mâna i de Duhul
Sfânt” (2 Petru 1:20-21).
În Deuteronom 5:28-31, Moise repet cum Dumnezeu a acceptat cererea Israeli ilor
la Muntele Sinai c El le va vorbi în viitor numai prin profe ii Si: „Domnul a auzit
cuvintele pe cari mi le-a i spus. i Domnul mi-a zis: „Am auzit cuvintele pe cari i le-a spus
poporul acesta: tot ce au zis este bine.
„O! de ar rmânea ei cu aceeai inim ca s se team de Mine i s pzeasc toate
poruncile Mele, ca s fie ferici i pe vecie, ei i copiii lor! Du-te de spune-le: „Întoarce i-v
în corturile voastre.” Dar tu [Moise], rmâi aici cu Mine, i-i voi spune toate poruncile,
legile i rânduielile, pe cari s-i învei s le împlineasc în ara pe care le-o dau în stpânire.”
Poporul a zis cuvintele corecte. Ei acceptaser condi iile lui Dumnezeu. Ei înii
s-au obligat s triasc conform tuturor cuvintelor pe care Dumnezeu avea s le spun lui
Moise i profeilor care aveau s vin mai târziu. Dar Dumnezeu a tiut c avea s fie
nevoie de mai mult decât numai promisiunea lor ca s produc rezultatele dorite de El.
Avea s fie nevoie de o schimbare a inimii prin darul Duhului Sfânt. i pentru marea
lor majoritate aceasta nu va deveni posibil decât numai dup ce Mântuitorul avea s vin s
The New Covenant, Does It Abolish God's Law - Noul Legmânt, anuleaz el legea lui Dumnezeu.doc?

- 12 -

plteasc pedeapsa pentru pcatele lor. Înaintea momentului acela Dumnezeu a dat Duhul
Su Sfânt numai unui numr relativ mic de indivizi seleci cum au fost Noe, Avraam, David
i ali profei i slujitori care sunt înregistrai în Vechiul Testament.
Poporul vechiului Israel a dat lecia, prin exemplul lui, c având legi perfecte fr o
inim perfect nu este suficient. Exemplul lor de-a lungul veacurilor ilustreaz vivid c
primind cunotina adevrului nu produce prin ea însi supunere total i de durat (Romani
3:9-12).

Cum putem noi s ne supunem
Poruncilor lui Dumnezeu?

Mult lume sincer religioas se
lamenteaz, „O! Cum doresc s pot tri la
înlimea Celor Zece Porunci, dar tiu c
nu pot.”
În minile lor, observarea
poruncilor lui Dumnezeu este un scop de
neatins. Subliniind percepia aceasta este
o lips principal de înelegere a naturii i
scopului Celor Zece Porunci ale lui
Dumnezeu.
Poruncile acestea pot fi urmate, cel
puin în litera extern a legii, de oamenii
obinuii, chiar dac ei nu au primit înc
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Spre
exemplu, orice fiin omeneasc este
capabil s nu se închine unui idol, s-i
trateze prinii cu respect, s nu ucid o
alt persoan, s nu fac adulter sau s nu
fure ceea ce aparine altcuiva.
Acesta este nivelul de supunere pe
care Dumnezeu l-a ateptat dela vechiul
Israel i la care se ateapt în pocire chiar
mai înainte ca s fie cineva botezat i s
primeasc pe Duhul Sfânt.
Un nivel mai înalt de desvârire

Dar dela început Dumnezeu a dorit
mai mult dela fiinele omeneti. El este cu
mult mai interesat la ce iese din inim i
dac ceea ce este în inim este demonstrat
cu entuziasm de aciunile lui. Este în
inim i în minte c El dorete s-i scrie
întreaga intenie i semnificaie a legilor
Sale.
Isus Hristos s-a adresat acestui
lucru în parabola despre slujitorul care

face numai ceea ce pretinde stpânul lui
(Luca 17:7-8). Isus a pus întrebarea
aceasta discipolilor Si: „Va mulumi,
oare, slugii c a fcut cele poruncite? Cred
c nu. Aa i voi, când vei face toate cele
poruncite vou, s zicei: Suntem slugi
netrebnice, pentru c am fcut ceea ce
eram datori s facem” (versurile 9-10,
Biblia Ortodox Român).
Isus a indicat c exist un nivel
mai ridicat de desvârire care trece
dincolo de cerinele limitate scrise ale
Celor Zece Porunci – un spirit sau o
intenie spiritual a legii care trece
dincolo de simpla liter a legii (2
Corinteni 3:5-6).
Isus a rezumat standardul acela:
„S iubeti pe Domnul, Dumnezeul tu, cu
toat inima ta, cu tot sufletul tu, i cu tot
cugetul tu.” „Aceasta este cea dintâi, i
cea mai mare porunc. Iar a doua,
asemenea ei, este: „S iubeti pe
aproapele tu ca pe tine însui.” În aceste
dou porunci se cuprinde toat Legea i
Proorocii” (Matei 22:37-40). Acele dou
mari porunci, însumeaz desvârirea
ultim pe care Dumnezeu o creeaz în
copiii Si.
Nivelul acela de dragoste pentru
Dumnezeu i conceteanul nostru
omenesc depete orice este capabil o
persoan s aib i s exprime în
întregime fr ajutorul divin pe care
Dumnezeu îl pune la dispoziia noastr
prin puterea Duhului Su Sfânt. Este un
nivel de dragoste, care este în opoziie
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direct cu tendinele egoiste ale naturii
carnale (Jacov 1:13-15; 4:1-3).
Pentru a primi pe Duhul Sfânt,
fiecare dintre noi trebuie mai întâi s se
pociasc de înclcarea Celor Zece
Porunci ale lui Dumnezeu, pe care noi ar
fi trebuit s ne fi strduit s le observm
deja.
Paii de baz
adevrat

pentru

o

pocire

Deci care sunt unii dintre paii de
baz pentru acea pocire adevrat pe care
Dumnezeu o cere înainte de a ne da Duhul
Su?
Mai întâi, trebuie s recunoatem
c Poruncile lui Dumnezeu sunt de natur
spiritual (Romani 7:14) pe cât sunt de
sfinte, drepte i bune (versul 12).
Trebuie
de
asemenea
s
recunoatem c Dumnezeu nu va stabili o
relaie venic cu cineva care cu voin
alege s continue s încalce legea Sa
(Isaia 59:1-2). Trebuie s recunoatem i
s admitem c legile Sale sunt minunate i
venice (Psalm 119:129, 160). Astfel,
primul act de pocin este ca de bun
voie s alegem s ne supunem poruncilor
lui Dumnezeu ca singura fundaie
acceptabil pentru o relaie dreapt cu El
i cu Isus Hristos (Matei 19:16-19; Luca
6:46).
Acceptând sacrificiul lui Isus
Hristos ca plat pentru pcatele noastre
din trecut, prin botez astfel ca s putem
primi Duhul Sfânt este urmtorul pas
important. „Ei auzind acestea, au fost
ptruni la inim i au zis ctre Petru i
ceilali apostoli: Brbai frai, ce s
facem? Iar Petru a zis ctre ei: Pocii-v
i s se boteze fiecare dintre voi în numele
lui Isus Hristos, spre iertarea pcatelor
voastre, i vei primi darul Duhului Sfânt”

(Faptele Apostolilor 2:37-38, Biblia
Ortodox Român).
Când se întâmpl aceasta – cu
adevrat
înelegere
i
sinceritate
spiritual – începe un întreg nivel nou de
dezvoltare desvârit. Acesta este felul
de desvârire pe care Dumnezeu dorete
ca noi s ne strduim s dezvoltm cu
ajutorul pe care El ni-l pune la dispoziie
prin Duhul Lui Sfânt.
Dup cum a exprimat-o Pavel:
„Astfel dar, prea iubiilor, dup cum
totdeauna ai fost asculttori, ducei pân
la capt mântuirea voastr, cu fric i
cutremur, nu numai cînd sunt eu de fa, ci
cu mult mai mult acum, în lipsa mea.
Cci Dumnezeu este Acela care lucreaz
în voi, i v d, dup plcerea Lui, i
voina i înfptuirea.
Facei toate
lucrurile fr cârtiri i fr ovieli, ca s
fii fr prihan i curai, copii ai lui
Dumnezeu, fr vin, în mijlocul unui
neam ticlos i stricat, în care strlucii ca
nite lumini în lume” (Filipeni 2:12-15).
În felul acesta Dumnezeu înal
relaia pe care noi o avem cu El prin Isus
Hristos dela o supunere numai la litera
legii la o dragoste profund, ne egoist,
pentru El i pentru felul Lui de via i
pentru celelalte fiine umane. Istoria
omenirii o arat clar c nivelul acesta de
desvârire nu a fost niciodat i nu poate
fi atins niciodat numai prin efortul
omenesc singur.
Dar dac ne pocim de cile
noastre egoiste care ne conduc la pcat i
ne predm vieile noastre necondiionat
Tatlui ceresc, putem accepta atunci
sacrificiul lui Isus Hristos pentru pcatele
noastre i putem primi iertarea.
Dumnezeu ne promite atunci „ca prin ele
s v facei prtai firii dumnezeieti, dup
ce ai fugit de stricciunea, care este în
lume prin pofte” (2 Petru 1:4, Biblia
Ortodox Român).

The New Covenant, Does It Abolish God's Law - Noul Legmânt, anuleaz el legea lui Dumnezeu.doc?

- 14 -

Dezvluind i definind comportare desvârit
Cele cinci cr i scrise de Moise – Genesa, Exodul, Leviticul, Numere i Deuteronom
– definesc modul de via  desvârit pe care Dumnezeu îl dorete s fie îmbr iat de to i
oamenii i na iuni (vezi Deuteronom 4:6; 6:4-6; 8:2-3).
Cr ile con inând instruc iunile Lui pentru ei au devenit codul suprem religios i
legal al vechiului Israel. Ele au con inut nu numai direc ii, legi i proceduri prin care
cet enii lui urmau s fie judeca i, dar de asemenea ritualuri i ceremonii care au reprezentat
simbolic felul de legtur pe care Dumnezeu a dorit ca ei s aib cu El.
Ele se numesc în limba Ebraic Torah (însemnând „înv tura” sau, mai obinuit
astzi, „Legea”). Cum a explicat Moise: „Acum, Israele, ce alta cere dela tine Domnul,
Dumnezeul tu, decât s te temi de Domnul, Dumnezeul tu, s umbli în toate cile Lui, s
iubeti i s slujeti Domnului, Dumnezeului tu, din toat inima ta i din tot sufletul tu, s
pzeti poruncile Domnului i legile Lui pe cari i le dau astzi, ca s fii fericit?”
(Deuteronom 10:12-13).
A fost în aceast Torah c „toate cile Lui” au fost comise mai întâi scrisului. Cr ile
acestea definesc i dezvluie, drept vocea Domnului, comportarea desvârit care este baza
unui mod de via  dumnezeiesc.
Deci, cel pu in patru decade dup datul legmântului dela Sinai, Moise a explicat din
nou c ceea ce scrisese venise într-adevr dela Dumnezeu: „Domnul, Dumnezeul tu, te va
umplea de bunt i…cci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de
fericirea prin ilor ti, dac vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tu, pzind
poruncile i rânduielile Lui scrise în cartea aceasta a legii, dac te vei întoarce la Domnul,
Dumnezeul tu, din toat inima ta i din tot sufletul tu” (Deuteronom 30:9:10). [S fii
sigur s citeti Cum putem noi s ne supunem Poruncilor lui Dumnezeu” începând la pagina
13].
Problema este c legmântul pe care Dumnezeu l-a fcut cu vechiul Israel nu a fost
limitat numai la cuvintele rostite la Muntele Sinai. Orice le-ar fi poruncit El s fac – atunci
sau în viitor – ei au fost de acord s fac. Ei au cerut ca din momentul acela înainte
Dumnezeu s nu le mai vorbeasc direct personal cu propria Lui Voce, ci prin profe ii Si.
În elegerea lor cu Dumnezeu a fost c ei vor face tot ce le va porunci El – chiar i prin
profe ii care l-ar urma pe Moise.
Profe ii au devenit vorbitorii lui Dumnezeu. Mesajele pe care le-au primit ei dela
Dumnezeu, au fost adesea scrise în cr i pentru genera iile urmtoare, urmau s fie urmate
ca „Cuvântul Domnului” (vezi Isaia 38:4; Ieremia 1:4-5, Ezekiel 6:1-3): Aceeai autoritate
a fost dat mai târziu apostolilor lui Hristos (Faptele Apostolilor 4:29-31).
Astzi întreaga Biblie pretinde autoritatea Cuvântul lui Dumnezeu scris. i
Dumnezeu promite s binecuvânteze pe to i aceia care i se supun Cuvântului Su.

Legmântul din Sinai i
„Vocea Domnului”
Legmântul pe care Dumnezeu l-a
fcut cu vechii Israeli i la Muntele Sinai –
s le dea binecuvântrile i protec ia Sa
special – a fost condi ionat de supunerea

lor instruciunilor Sale. Dumnezeu le-a
promis, „Acum, dac ve i asculta glasul
meu, i dac ve i pzi legmântul Meu,

The New Covenant, Does It Abolish God's Law - Noul Legmânt, anuleaz el legea lui Dumnezeu.doc?

- 15 -

vei fi ai Mei dintre toate popoarele, cci
tot pmântul este al Meu” (Exodul 19:5).
Dup ce L-au auzit pe Dumnezeu
rostind Cele Zece Porunci cu vocea Sa
proprie, i au auzit „tunetele i sunetul
trâmbiei i vedea flcrile muntelui, care
fumega,” Israeliii
l-au rugat pe Moise:
„Vorbete-ne tu însui, i te vom asculta:
dar s nu ne mai vorbeasc Dumnezeu, ca
s nu murim” (Exodul 20:18-19).
Dumnezeu a acceptat aceast
cerere pentru c angajamentul pe care îl
pretindea dela ei a fost c ei se vor supune
instruciunilor Lui dezvluite oricând i
oriunde le vor primi – fie din gura Sa
proprie sau gura profeilor Si. Din
momentul acela înainte profeii Si au
acionat pentru popor ca „voce a
Domnului.” Observ acum cum a fost
aceasta confirmat clar 40 de ani mai
târziu – cu mult dup ce Israelul primise
cinci cri pline cu instruciuni
amnunite dela Dumnezeu prin Moise.
La vremea aceea Israeliii abia
reconfirmaser legmântul lor de a I se
supune lui Dumnezeu. Aa c Moise i-a
asigurat: „Domnul, Dumnezeul tu, te va
umple de bunti, fcând s propeasc
tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tu,
rodul turmelor tale i rodul pmântului
tu; cci Domnul se va bucura din nou de
fericirea ta, cum se bucura de fericirea

prinilor ti, dac vei asculta de glasul
Domnului, Dumnezeului tu, pzind
poruncile i rânduielile Lui scrise în
cartea aceasta a legii, dac te vei întoarce
la Domnul, Dumnezeul tu, din toat
inima ta i din tot sufletul tu. Porunca
aceasta pe care[Moise] i-o dau eu azi, nu
este mai presus de puterile tale, nici
departe de tine” (Deuteronom 30:9-11).
Cuvintele lui Moise indic clar c înc
reprezentau vocea lui Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, coninutul
Legmântului din Sinai nu a fost limitat
numai la instruciunile date la Muntele
Sinai. Angajamentul Israeliilor de a se
supune vocii Domnului a inclus supunerea
instruciunilor date prin Moise cu mult
dup ce au prsit Muntele Sinai.
Deci, acei care pretind c
Legmântul din Sinai a inclus numai Cele
Zece Porunci i poate informaia în plus
coninut în Exodul 20 i 24 nu îi dau
seama c porunca de a se supune „vocii
Domnului” a fost cu mult mai extins. A
însemnat c Israeliii urmau s fac orice
le-ar fi cerut Dumnezeu s fac – fr
limitare de când urmau s le fie date
instruciunile Sale. Singurele opiuni pe
care le aveau au fost s accepte sau s
refuze instruciunile lui Dumnezeu, chiar
i când au fost transmise prin profeii Si.

Legmântul care a oferit numai beneficii temporare
Aproape de sfâritul Leviticului gsim o declaraie lung de binecuvântri pentru
supunere i blesteme pentru neascultare (Leviticul 26:3-45). Binecuvântrile i blestemele
acestea le-au dat avertisment vechilor Israelii s nu ia relaia i rspunderile lor de legmânt
cu uurin.
Dac ei îl ascultau pe Dumnezeu, s-ar bucura de recolte bogate, sntate bun,
prosperitate i securitate naional (versurile 4-10). Beneficiile acestea erau, îns, în cea mai
mare parte fizice.
O comparaie a binecuvântrilor materiale din Leviticul 26:3-13 cu acelea citate în
Deuteronom 28:1-14 dezvluie o omisiune esenial în ambele liste. Dumnezeu este de
acord s fie Domnul lor i s-i priveasc drept poporul Su (Leviticul 26:11-13; Deuteronom
28:9). Dar, în legmântul acesta nu este inclus nici o promisiune de via venic.
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Binecuvântrile lui sunt legate în cea mai mare parte de ce s-ar bucura poporul în viaa
aceasta prezent fizic.
Excepiile au fost acei slujitori i profei ai lui Dumnezeu crora li s-a dat Duhul
Sfânt la timpul acela. Aceasta este confirmat de Petru care explic: „Proorocii, cari au
proorocit despre harul care v era pstrat vou, au fcut din mântuirea aceasta inta
cercetrilor i cutrii lor struitoare. Ei cercetau s vad ce vreme i ce împrejurri avea în
vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, cînd vestea mai dinainte patimile lui Hristos i slava
de care aveau s fie urmate” (1 Petru 1:10-11).
Aceasta este semnificativ pentru un motiv important! În explicaia Noului Testament
a legmintelor i legii, este precizat foarte clar c viaa venic este posibil numai prin
credina în Isus Hristos ca fiind Mântuitorul promis (Faptele Apostolilor 4:12). Profeii din
vechime priveau înainte cu credin la ziua când Mântuitorul, Isus Hristos, va face sacrificiul
acela pentru ei.
La vremea Legmântului din Sinai, Mântuitorul nu venise înc. Astfel, viaa venic
nu a fost oferit poporului din legmântul acela, cu excepia acelor servitori speciali care au
condus i au învat poporul cile lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu a fost pus la dispoziia
restului poporului.
Dar departe ca Legmântul din Sinai i Legea lui Dumnezeu de a fi o povar, dup
cum sunt adesea reprezentate acum, ele au acordat asupra întregului popor al Israelului un
etalaj uimitor de binecuvântri i beneficii.

„Legile, Decretele i Rânduielile”
lui Dumnezeu
Când Dumnezeu a organizat
poporul Israelului într-o naiune sub
Legmântul dela Sinai, prin conducerea
omeneasc a lui Moise, El a autorizat un
sistem administrativ care a inclus nu
numai preoi dar i judectori care s-i
in pe calea desvâririi (Deuteronom
1:16-17). Aceti judectori urmau s-i
fac însrcinrile desemnate conform cu
legile, decretele i rânduielile pe care
Dumnezeu avea s le dezvluie, fie direct
(cum a fost cu Cele Zece Porunci) fie prin
mesagerii Si.
Dei în Scripturi se folosesc o
varietate de termene care s descrie
instruciunile lui Dumnezeu pentru
poporul Su i funcionarii lor, ele sunt de
obicei rezumate în trei categorii largi de
„decrete, judeci i legi”
(Leviticul
26:46).
Termenele acestea descriu

distincii în modul în care sunt vzute
instruciunile lui Dumnezeu în loc de
validitatea sau importana lor. Ele toate
reprezint voina Lui. Toate urmau s fie
respectate i urmate.
Cuvântul Ebraic tradus „lege” este
torah. Când este folosit cu articolul
hotrât (legea), se refer fie la lege în
general sau la un anumit aspect specific al
legii. Adesea se refer la întregul corp de
lege pe care Dumnezeu l-a dat poporului
Israelului.
Torah poart de asemenea
semnificaia mai larg de „învturi,” în
special când a fost folosit fr articolul
hotrât. Uneori, când a fost folosit atât
de general, cuvântul chiar pare s implice
întregul corp de instruciuni dezvluite
coninut
în
scripturile
Vechiului
Testament.
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Cuvântul „decrete” se refer la un
fel de legi specifice. Ca în traducerea
cuvintelor Ebraice choq i chuggah,
cuvântul „decret” se refer la o declara ie
de autoritate, decret sau ordonan .
Decretele Biblice pot declara
timpuri speciale, cum ar fi festivalurile
sfinte, definesc obiceiuri importante i
chiar stabilesc maniera sau procedura în
care anumite chestiuni importante sunt
mânuite. Pentru c ele reflect gândirea
lui Dumnezeu i reflect priorit ile Lui,
ele sunt important de instructive ca
ghiduri divine pentru o comportare
desvârit.
„Judec ile” sunt hotrâri înmânate
de judectori s explice, s lrgeasc sau
s îngusteze aplica ia unei legi existente.
Ca s asigure c judectorii omeneti au
avut ghiduri i precedente semnificative
de urmat în exersarea responsabilit ilor
lor judiciare, Dumnezeu a prevzut în
Scripturi exemple de felul în care judec
El.

Judec ile lui Dumnezeu ilustreaz
cum deciziile drepte trebuie fcute
conform principiilor dezvluite în legile i
decretele Sale. El îi instruete pe to i
judectorii care sunt responsabili pentru
fcutul judec ilor ne acoperite specific în
Torah: „Vor judeca în neîn elegeri, i vor
hotrî dup legile Mele. Vor pzi de
asemenea legile i poruncile Mele…”
(Ezekiel 44:24).
El le poruncete de asemenea: „S
nu face i nedreptate la judecat: s nu
cau i la fa a sracului, i s nu prtineti
pe nimeni din cei mari, ci s judeci pe
aproapele tu dup dreptate” (Leviticul
19:15).
Luate împreun, legile, decretele i
judec ile lui Dumnezeu pun funda ia
pentru o societate desvârit i
procedurile administrative necesare pentru
guvernarea ei. Ele toate con in principii
care sunt aplicabile tuturor popoarelor i
sunt destul de largi ca s fie adaptabile la
situa ii noi.

Binecuvântri pentru ascultare (supunere)
Dei Legmântul din Sinai a pecetluit o relaie unic între Israeli i i Dumnezeu, ea a
con inut o condi ie esen ial. Beneficiile acele rela ii au fost – pentru binele lor – la
dispozi ia lor numai dac ei îi fceau partea urmând instruc iunile Lui! Ei trebuiau s pun
în practic cu destoinicie tot ce au fost de acord s fac. i ei fuseser de acord s urmeze
toate instruciunile date lor de Dumnezeu – pentru ca, în esen , s devin un „popor sfânt.”
Dac ei i-ar fi satisfcut cu strdanie partea lor din angajament, ei ar fi devenit
jinduirea lumii, o na iune de necrezut de binecuvântat. Nici o alt na iune pe pmânt nu
s-ar fi bucurat de gradul de binecuvântri i beneficii pe care Dumnezeu le-ar fi dat lor. Ei
ar fi devenit exemplul de desvârire pentru toate na iunile din jurul lor.
Aa cum le-a explicat Dumnezeu prin Moise: „Iat, v-am înv at legi i porunci,
cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca s le împlini i în ara pe care o ve i lua în
stpânire. S le pzi i i s le împlini i; cci aceasta va fi înelepciunea i priceperea
voastr înaintea popoarelor, cari vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi i vor zice:
„Acest neam mare este un popor cu totul înelept i priceput!” Care este, în adevr, neamul
acela aa de mare încât s fi avut pe dumnezeii lui aa de aproape cum avem noi pe Domnul,
Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemm?” (Deuteronom 4:5-7).
Legile lui Dumnezeu definesc comportarea care rezult în mod natural în pace,
securitate i prosperitate. Dac poporul Israelului l-ar fi ascultat într-adevr pe Dumnezeu,
cât ar fi putut ei de bine conform capabilit ilor lor naturale, ei ar fi cules binecuvântrile
The New Covenant, Does It Abolish God's Law - Noul Legmânt, anuleaz el legea lui Dumnezeu.doc?

- 18 -

promise de El în msura în care na iunile vecine ar fi observat c i ele s-ar putea bucura de
aceleai beneficii minunate numai dac ar adopta i ele aceleai legi.
Deci, în versul urmtor Moise i-a provocat pe Israeli i s se întrebe singuri: „i care
este neamul acela aa de mare încât s aib legi i porunci aa de drepte, cum este toat
legea aceasta pe care v-o pun astzi înainte?” (versul 8).
Nu numai c li se promisese binecuvântri fizice abundente, dar ei ar fi primit de
asemenea dela Dumnezeu sistemul de guvernare cel mai echitabil i drept al lumii!

Elemente cheie
ale Legmântului din Sinai

Întregul pachet de legi al
Legmântului dela Sinai, toate cele cinci
cr i scrise de Moise, a fost destinat s
acopere în principiu aspectul principal al
vie ii na ionale al Israelului antic.
A avut de a face cu pedepsele
pentru acte criminale, cum ar trebui
judectorii s decid cazurile criminale,
protec ia contra srciei, comportarea
preo imii, desenul i ornamentele fizice
ale tabernacolului, cur enia ceremonial,
controlul animalelor, educa ie despre
moralitate, zeciuiala, festivalurile sfinte,
agricultur, principii de sntate i înc
multe aspecte ale vie ii.
Extinderea
i
amnuntele
exhaustive ale cerin elor Lui i-au reflectat
orientarea.
A definit un sistem de
guvernare pentru o na iune a crei
cet eni, cu excep ia câtorva conductori,
nu a avut Duhul lui Dumnezeu.
A fost creat pentru oameni a cror
inimi erau împietrite spiritual, a cror
min i nu percepeau întreaga inten ie
spiritual a înv turilor lui Dumnezeu
(Matei 13:15; Faptele Apostolilor 28:27;
citate din Isaia 6:9-10). Dei i-a instruit
pe oameni s se apropie de Dumnezeu i
s-L serveasc cu devotament, i-a inut pe
conductorii na ionali
i locali
rspunztori pentru supunerea lor. Pentru
binele tuturor, a prescris i anumite
pedepse pentru acei care ar refuza s fie
asculttori.
Tabernacolul Israelului – mai
târziu templul su – a fost centrul pentru

închinciunea na ional lui Dumnezeu.
Exodul 25 i 31 descriu cu mare amnunt
cum a fost tabernacolul desenat i
consacrat. Aceeai grij a fost dat
descrierii vestmintelor i rspunderilor lui
Aaron i a altor preo i. Instruc iuni
amnun ite privitor la meteugarii
tabernacolului, articolelor sfinte i a
ofertelor sunt de asemenea incluse
(Exodul 36:2 – 40:38).
Cartea Leviticul subliniaz o
varietate de alte aspecte ceremoniale ale
Legmântului din Sinai. Special de
amnun ite sunt instruc iunile privitor la
obliga iile preo imii, sacrificiile zilnice de
animale i mai multe sacrificii în
Sabaturile sptmânale i festivalurile
anuale. Legmântul acesta a fost bogat în
ceremonii i ritualuri care au fost
caracteristice rela iei temporare i în cea
mai mare msur fizic dintre vechiul
Israel i Dumnezeu (vezi Evrei 8:1-5).
Totui ritualurile lui au simbolizat
de asemenea rela ia cu mult îmbunt it
pe care Mântuitorul urma s-o stabileasc
în viitor cu to i Israeli ii. Inclus în rela ia
aceasta îmbunt it nu vor fi numai evreii
dar i descenden ii restaura i ai celorlalte
triburi ale Israelului care – în viitor – sunt
prezii s se reîntoarc în patria lor
(Ieremia 23:5-8), la fel cu toate celelalte
na iuni i cei care sunt doritori s I se
supun lui Dumnezeu i s înve e cile
Lui
(Mica
4:1-4).
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Limitele binecuvântrilor fizice
O limitare major este prezent în aceast ilustra ie roz – înclinaiile egoiste,
încpânate ale tuturor oamenilor. Moise le-a explicat Israeli ilor: „S tii dar c nu din
pricina bunt ii tale î i d Domnul, Dumnezeul tu, acea ar bun ca s-o stpâneti; cci tu
eti un popor tare încp înat. Adu- i aminte, i nu uita, cum ai a â at mânia Domnului,
Dumnezeului tu, în pustie. Din ziua cînd ai ieit din ara Egiptului pân la sosirea voastr în
locul acesta, tot rzvrti i împotriva Domnului a i fost!” (Deuteronom 9:6-7).
Dumnezeu a tiut dinainte c fr darul Duhului Su Sfânt poporul Israelului, la fel
ca orice alte popoare, nu va putea s satisfac complet promisiunea de a-I fi supui Lui.
Totui, ei ar fi putut urma ceea ce au fost înv a i cu mult mai bine decât au fcut-o cei mai
mul i dintre ei. Aceasta este evident prin istoria lor. În timpul unor perioade limitate
întreaga na iune a fost în cea mai mare parte observant a instruc iunilor lui Dumnezeu
(Iosua 24:31; 2 Cronici 32:26).
Semnificativ, Israeli ilor li s-a dat fiecare avantaj natural pe care orice popor l-ar
dori – lipsindu-le numai ajutorul supranatural al Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care i-ar fi
împuternicit s aib cu consisten  o inim dreapt. Fr o schimbare divin de inim, este
imposibil pentru orice popor s triasc cu consisten  o via  de supunere complet.
Dei unii indivizi sunt mai asculttori de lege decât al ii, nimeni nu a reuit s
triasc o via  fr pcat. Problema aceasta a fost prezent în toate popoarele de toate
na ionalit ile i culturile prin toat istoria omenirii. Numai prin primirea Spiritului lui
Dumnezeu poate fi eliminat aceast problem. i numai la reîntoarcerea lui Hristos ca s
conduc toate na iunile va fi în sfârit rezolvat pe scar mondial.
Cum a observat Pavel omenirea, citând din Psalm 14:3, „Dar to i s-au rtcit, to i
s-au dovedit nite netrebnici; nu este nici unul care s fac binele, nici unul mcar” (Romani
3:12). Aceasta este lec ia pe care trebuie s-o înv m, astfel ca s nu fim niciodat tenta i s
credem c Legmântul din Sinai a fost o nereuit. A realizat exact ceea ce Dumnezeu a
intenionat s realizeze.
Un aranjament vremelnic
Legmântul din Sinai nu este modelul complet, final al rela iei noastre cu Dumnezeu.
Dei con ine multe principii permanente, venice, multe din beneficiile lui figurative, pe cât
au fost de instructive, au reprezentat numai simbolic beneficii cu mult mai bune incluse în
rela ia Noului Legmânt cu Dumnezeu care a fost stabilit mai târziu de Isus Hristos,
Mântuitorul promis.
Dup cum explic Evrei 9:9-10, ritualismul legmântului dela Sinai „Aceasta era o
asemnare[un simbol] pentru vremurile de acum, cînd se aduc daruri i jertfe, cari nu pot
duce pe cel ce se închin în felul acesta, la desvârirea cerut de cugetul lui. Ele sunt doar
nite porunci pmânteti, date, ca toate cele privitoare la mâncri, buturi i felurite
splturi, [impuse]pân la o vreme de îndreptare[reformare].
A fost promis o revizie viitoare a acelui legmânt – în particular în acele aspecte
legate de moartea i misiunea Mântuitorului ce urma s vin. Dumnezeu a anun at prin
profe ii Si, c prin acest „Legmânt mai bun” El avea s pun legile Sale în min ile
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omenirii i c El avea s le scrie în inimile lor. El a promis s prevad – la nivelul
individului – acces direct la El (Evrei 8:6; Ieremia 31:31-34).
Ar trebui s fie fcut cât este de posibil de clar c Dumnezeu nu a fost surprins de
eecurile Israelului. El le-a anticipat. Dela început a dezvluit aluzia a unei solu ii „mai
bune” pentru pctoenia omenirii care ar putea fi fcut disponibil numai prin venirea
Mântuitorului. „Aluziile” acelea, sub forma diverselor ceremonii, simboluri i ritualuri, sunt
esute prin toate instruc iunile date sub Legmântul dela Sinai.

Înelegerea corect a
„Justificrii” i „Desvâririi”
Cuvântul
desvârit
sau
desvârire, în traducerile Scripturilor,
descrie în primul rând un caracter personal
care a fost demonstrat printr-o comportare
corespunztoare.
Dar
justificat,
justificare sau a justifica au un în eles
pu in mai diferit.
Crturarii, în timp ce au definit
corect justificarea ca însemnând „s
imput desvârirea” sau „a fi declarat
desvârit” pot trage concluzii greite din
defini iile acestea. Dei tehnic nu sunt
greite, folosind cuvintele desvârit sau
desvârire în definirea sau descrierea
justificrii uneori acoper distinc iile
importante
contextuale
i
comportamentale între cum folosete
Pavel în special cuvintele desvârire i
justificare.
În scrisorile lui Pavel, focarul
justificrii este în principal asupra
achitrii legale a vinei, în timp ce
desvârirea este folosit în principal în
referin  la un caracter virtuos.
Justificarea – fiind declarat legal fr vin
– nu face instantaneu o persoan perfect
desvârit. Pavel o exprim foarte clar
c creterea în desvârirea dumnezeiasc
este un proces.
Procesul acela începe la botez.
„To i cari a i fost boteza i pentru Hristos,
v-a i îmbrcat cu Hristos”
(Galateni
3:27). Dar ob inând desvârirea matur a
lui Isus Hristos este un el spre care noi
trebuie s ne strduim continuu. Nu ne

este acordat nou instantaneu dar vine
printr-un proces de cretere spiritual
dup cum aflm din Scripturi prin
ghidarea altora care ne-au precedat în Isus
Hristos.
„i El a dat pe unii apostoli; pe
al ii, prooroci; pe al ii, evangheliti; pe
al ii, pstori i înv tori, pentru
desvârirea sfin ilor, în vederea lucrrii
de slujire, pentru zidirea trupului lui
Hristos, pân vom ajunge to i la unirea
credin ei i a cunotin ei Fiului lui
Dumnezeu, la starea de om mare, la
înl imea staturii plint ii lui Hristos; ca
s nu mai fim copii, plutind încoace i
încolo, purta i de orice vânt de înv tur,
prin viclenia oamenilor i prin iretenia lor
în mijloacele de amgire; ci, credincioi
adevrului, în dragoste, s cretem în toate
privin ele, ca s ajungem la Cel ce este
Capul, Hristos” (Efeseni 4:11-15):
Pentru a rmâne justificat, dup ce
a fost iertat, individul trebuie s se
comporte într-o manier desvârit sau
dreapt din acel moment înainte. Cu alte
cuvinte, credin a necesar pentru a fi
justificat trebuie s fie dovedit prin
ac iunile individului. Aa cum explic
Iacov: „Avraam, printele nostru, n-a fost
el socotit neprihnit prin fapte, cînd a adus
pe fiul su Isaac jertf pe altar? Vezi c
credin a lucra împreun cu faptele lui, i,
prin fapte, credin a a ajuns desvârit.
Astfel s-a împlinit Scriptura care zice:
„Avraam a crezut pe Dumnezeu, i i s-a
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socotit ca neprihnire”; i el a fost numit
„prietenul lui Dumnezeu.” Vedei dar c
omul este socotit neprihnit prin fapte, i
nu numai prin credin” (Jacov 2:21-24).
Totui, cuvintele lui Iacov nu
înseamn în nici un fel c iertarea
pcatelor este câtigat prin faptele
individului. El numai confirm c, odat
iertat, este necesar s continui cu modul
de via desvârit.
Puterea i
capabilitatea de a face aceasta vine dela
Dumnezeu. Observ cum explic Pavel
aceasta: „Astfel dar, prea iubiilor, dup
cum totdeauna ai fost asculttori, ducei
pân la capt mântuirea voastr, cu fric i
cutremur, nu numai cînd sunt eu de fa, ci
cu mult mai mult acum, în lipsa mea.
Cci Dumnezeu este Acela care lucreaz
în voi, i v d, dup plcerea Lui, i
voina i înfptuirea” (Filipeni 2:12-13).
Dicionarul Bibliei al lui Hasting
face distincia aceasta între cuvintele
justificare i desvârire: „Nici originalul

Ebraic, nici cel Grec, nu permit o alt
definiie a cuvântului „a justifica” decât „a
fi contat just;” este un termen de relaie
etic i nu de calitate etic; i semnific
poziia în care cineva este pus ctre un
altul, nu caracterul împrit unuia”
(1996,
„Justificare,
A
justifica,”
accentuarea adugat). Cu alte cuvinte,
odat iertat, poziia unuia în ochii lui
Dumnezeu este aceea de persoan
„iertat” sau „dreapt [desvârit].”
Împuternicirea cu Duhul lui Dumnezeu
face posibil ca individul s continue în
aceast desvârire.
Dar înc mult cldire de caracter
zace înainte. O persoan justificat nu
trebuie s-i ia desvârirea sa de bun.
Trebuie s fie crescut conform
exemplului desvâririi dat de Isus
Hristos. Fiecare copil al lui Dumnezeu
este de ateptat s învee i s creasc spre
„înlimea staturii plintii lui Hristos”
(Efeseni 4:13).

Soluia permanent a lui Dumnezeu pentru nedesvârirea omenirii
Problemele cauzate de slbiciunile i poftele omeneti (vezi Iacov 1:14-15) se extind
cu mult dincolo de hotarele vechiului Israel. Ele cauzeaz probleme pentru toi oamenii.
Astfel, în crearea unei soluii permanente, Dumnezeu a luat în consideraie mult mai mult
decât numai bunstarea Israeliilor. Soluia Lui se aplic tuturor oamenilor în toate
naiunile.
Aa cum i-a promis lui Avraam, „toate familiile pmântului vor fi binecuvântate în
tine” (Genesa 12:3). Înainte ca soluia aceea permanent s fie disponibil la mai mult
decât „turma mic” a Cretinilor cu adevrat asculttori crora li s-a dat Duhul lui
Dumnezeu în acest „veac ru de acum” (vezi Luca 12:32; Galateni 1:4), întreaga omenire
trebuie s învee câteva lecii eseniale.
Dumnezeu folosete experienele vechiului Israel, cum sunt înregistrate în Scripturi,
ca s ajute întreaga omenire, inclusiv Israeliii înii, s învee cât este de uor s sucombi
pcatului. Eventual toate naiunile sunt destinate s îneleag dece pcatul este atât de teribil
i dece este necesar mult mai mult decât efortul omenesc ca s-l tearg din inim.
În Legmântul dela Sinai cu vechiul Israel, Dumnezeu a definit comprehensiv i
permanent fundamentele comportrii desvârite. Dar, dându-le cunotina legilor Sale
Dumnezeu nu le-a pus automatic desvârirea în inimile i minile lor.
Transformarea necesar are loc numai în acei care primesc ajutor spiritual adiional
prin darul Duhului Sfânt. Pentru a primi Duhul lui Dumnezeu, individul trebuie mai întâi s
fie chemat de Dumnezeu (Ioan 6:44, 65) i s se pociasc cu sinceritate, sau s se întoarc
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dela pcat (Faptele Apostolilor 2:38). Dumnezeu în general nu i-a fcut Duhul disponibil
pân când Isus Hristos nu a fost rstignit i înviat astfel ca El s poat servi ca Mijlocitor al
Noului Legmânt.
Odat ce pcatul a intrat pe scen în Grdina din Eden, Dumnezeu a ales s amâne
punerea Duhului Su la dispozi ia omenirii – cu excep ia câtorva pu ini pe care i-a folosit ca
slujitori speciali i profe i – pân la moartea lui Isus Hristos, la care moment El a devenit
Rscumprtorul omenirii.
De aceea este atât de important în elegerea sacrificiului i rolului preo esc al lui
Hristos în „legmântul mai bun” care prevede mijloacele pentru primirea iertrii pcatului
i darul preios al Duhului Sfânt.
Adausurile acestea sunt expansiunile vital de importante ale Vechiului Legmânt pe
care Dumnezeu le-a fcut cu poporul vechiului Israel. Ele vor împuternici pe descenden ii
lor, care urmeaz s fie adui înapoi în ara Sfânt de Isus Hristos la reîntoarcerea Sa
(Ieremia 23:5-8), pentru a avea rela ia personal cu Dumnezeu, pe care numai pu ini din
strmoii lor au avut-o.
Dumnezeu promite pentru timpul acela: „iat legmântul, pe care-l voi face cu casa
lui Israel, dup acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor i le voi scrie în
inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, i ei vor fi poporul Meu. i nu vor mai înv a fiecare
pe vecinul sau pe fratele su, zicând: „Cunoate pe Domnul!” Cci to i M vor cunoate,
dela cel mai mic pân la cel mai mare dintre ei. Pentruc le voi ierta nelegiuirile, i nu-Mi
voi mai aduce aminte de pcatele i frdelegile lor.” Prin faptul c zice: „Un nou
legmânt”, a mrturisit c cel dintâi este vechi; iar ce este vechi, ce a îmbtrânit, este
aproape de pieire” (Evrei 8:10-13).
Pasajul acesta citeaz promisiunea lui Dumnezeu a unui Legmânt Nou aa cum a
fost dat în Ieremia 31:31-34. La numai câteva decade dup ce Isus Hristos a fost rstignit,
i nu cu mult timp dup ce cuvintele acestea au fost scrise, templul din Ierusalem a fost
distrus în 70 A.D. i întregul sistem ceremonial i sacrificial ataat de el a venit la un sfârit.
Cu adevrat a devenit învechit.
Odat ce sacrificiul lui Isus Hristos a avut loc, ritualurile i ceremoniile acelea din
templu nu au mai fost necesare. Dar, dup cum Evrei 8:10-13 ne spun clar, legile spirituale
pe care Dumnezeu le inclusese în Legmântul dela Sinai nu au fost anulate. Cu Duhul lui
Dumnezeu disponibil acum, principiile de dragoste pe care legea le-a exprimat atât de
elocvent pot fi în sfârit scrise în inimile tuturor celor care se pociesc de a le mai înclca.
Aceasta este promisiunea central a Noului Legmânt.

Au existat Cele Zece Porunci
înainte de Moise?
Mult lume presupune c Cele
Zece Porunci i legmântul stabilit de
Dumnezeu cu vechiul Israel sunt identice
– i c amândou au fost anulate prin
moartea lui Isus Hristos. Ei cred c
Legmântul dela Sinai i poruncile lui
Dumnezeu au venit în existen  împreun
i deci au ieit din existen  tot împreun.

Dar este biblic acest ra ionament?
Faptele arat c nu este. O cercetare mai
apropiat a Scripturilor dezvluie c
înclcarea Celor Zece Porunci a fost pcat
înainte de legmântul dela Muntele Sinai,
deci argumentele c ele au venit în
existen  cu legmântul acela i c au fost
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terminate cu el nu pot fi adevrate. S
observm dovezile scripturale.
Cuvântul lui Dumnezeu definete
pcat ca „frdelege” [înclcarea legii] (1
Ioan 3:4). Deci „unde nu este o lege,
acolo nu este nici clcare de lege”
(Romani 4:15). Aceasta este ceea ce
Biblia ne spune clar.
Deci gsim noi
înclcri ale Celor Zece Porunci descrise
ca pcate înainte de Muntele Sinai? Binen eles c da.
Sper exemplu, Genesa 13:13 ne
spune c: „Oamenii din Sodoma erau ri,
i afar din cale de pctoi împotriva
Domnului.”
Pentru c pcatul este
înclcarea legii lui Dumnezeu, poporul din
Sodoma nu ar fi putut fi pedepsit pentru c
erau ri i pctoi dac nu ar fi fost nici o
lege care s-i condamne pentru ceea ce
fceau. Trebuie s conchidem deci , c
Dumnezeu le pusese deja la dispozi ie
cunotin a despre ceea ce este pcat.
Aici este un exemplu clar: Genesa
20:3-9 i 39:7-9 descriu adulterul ca „Un
mare pcat” i „un pcat împotriva lui
Dumnezeu.” Adulterul violeaz Porunca
a aptea.
În Genesa 3:6 i 17, Dumnezeu îi
pedepsete pe Adam i Eva pentru c au
poftit i au furat – astfel violând Porunca
a Zecea i a Opta. Ei, de asemenea, L-au
dezonorat ca printele lor, violând
Porunca a Cincea.
În Genesa 4:9-12, Dumnezeu îl
pedepsete pe Cain pentru omor i
minciun – violri ale Poruncilor a asea
i a Noua.
În Exodul 16:4, cu câteva zile sau
sptmâni înainte ca Dumnezeu s-i
stabileasc legmântul cu Israeli ii la
Muntele Sinai, Îl aflm pe Dumnezeu
punându-i la încercare s vad „dac vor
umbla sau nu dup legea Mea.”
Încercarea a fost dac ei se vor odihni în
ziua a aptea de Sabat cum a poruncit El
în Porunca a Patra a acelei legi – cu care

ei erau familiariza i cel pu in în parte.
Ziua a aptea fusese sfin it – pus de o
parte ca sfânt de Dumnezeu – înc din
vremea lui Adam i Eva (Genesa 2:1-3).
Reac ia
lui
Dumnezeu
la
nesupunerea lor este edificatoare. El
exclam, „Pân cînd ave i de gând s nu
pzi i poruncile i legile Mele?” (Exodul
16:28).
Dumnezeu vorbete clar de
„poruncile i de…legile” Sale, care erau
deja în existen  i în efect cu mult înainte
ca El s dea lista verbal a Celor Zece
Porunci dela Muntele Sinai, cum sunt
descrise patru capitole mai târziu! Deci,
Cele Zece Porunci au fost numai
codificate – scrise în piatr ca parte a unui
legmânt formal la Muntele Sinai.
Scripturile indic clar c ele au existat i
au
fost în efect cu mult înainte de acea dat.
Aceasta este declarat explicit în
Genesa 26:5, unde Dumnezeu îi spune lui
Isac c El l-a binecuvântat pe tatl lui,
Avraam, „pentruc Avraam a ascultat de
porunca Mea, i a pzit ce i-am cerut, a
pzit poruncile Mele, orânduirile Mele, i
legile Mele.” Evenimentul acesta a avut
loc cu secole înainte de legmântul din
Sinai, secole înaintea lui Moise i dou
genera ii înainte ca Iuda, capul tribului
care cu mult mai târziu avea s fie
cunoscut ca Iudei [Evrei], s se fi nscut!
(Citete „A inut Avraam aceleai porunci
pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise?” la
pagina 10).
În Leviticul 18:21 i 27,
Dumnezeu numete practicile idolatre ale
poporului din Canaan „abomina ii” –
ac iuni atât de spurcate i degradante încât
Dumnezeu a comparat expulsia lor ca
„fiind vrsa i [voma i]” de ar (versul
28). Care a fost pcatul lor? Între alte
lucruri, idolatria (închinarea la dumnezeu
fali) i sacrificiile omeneti, care violau
Prima, a Doua i a asea Porunc.
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Biblia arat c Cele Zece Porunci
nu au originat cu Moise sau în vremea lui.
Nici nu au fost ele limitate numai la Evrei.
Ele au fost în efect i cunoscute cu mult
timp înainte ca Moise i poporul cunoscut
ca Evrei s fi existat. Ele sunt funda ia
legilor lui Dumnezeu care ne arat cum
s-L iubim pe Dumnezeu (definit de
primele patru Porunci) i cum s-l iubim
pe aproapele nostru omenesc (definit de
ultimele ase).
De aceea, dup ce Isus Hristos se
reîntoarce s-i stabileasc Împr ia Sa

glorioas pe pmânt, Isaia 2:3 ne spune c
„Popoarele se vor duce cu grmada la el,
i vor zice: „Veni i, s ne suim la muntele
Domnului, la Casa Dumnezeului lui
Iacov, ca s ne înve e cile Lui, i s
umblm pe crrile Lui.” Cci din Sion va
iei Legea, i din Ierusalem cuvântul
Domnului.”
În vremea aceea, întreaga omenire
va fi înv at în sfârit s triasc conform
cu toate legile i poruncile lui Dumnezeu.

Legea lui Dumnezeu: Este ea
o povar sau o binecuvântare?
Cea mai obinuit înv tur de
astzi despre legea pe care Dumnezeu a
dat-o vechiului Israel este c a fost o
povar – una pe care Isus Hristos a trebuit
s-o înlture. În esen , advoca ii acestui
punct de vedere pretind c Dumnezeu i-a
eliberat pe Israeli i din robia Egiptean
numai ca s-i înrobeasc din nou într-un
sistem de legi atât de strict i excesiv încât
ei pretind c este în fapt opresiv.
Este ceva foarte greit cu
ra ionamentul acesta? Apostolul Ioan ne
spune c este.
În combaterea unor
argumente asemntoare în primul secol,
Ioan declar fr nici un dubiu:
.
„poruncile Lui nu sunt grele” i explic
mai departe „cci dragostea de Dumnezeu
st în pzirea poruncilor Lui” (1 Ioan
5:3).
Dece a dat atunci Dumnezeu
Legea Sa? El declar în mod repetat c a
dat-o pentru beneficiul oamenilor – s le
aduc mari binecuvântri. Observ cât de
clar declar acest adevr urmtoarele
versuri:
• „Pzete dar legile i poruncile
Lui, pe cari i le dau azi, ca s fii
fericit, tu i copiii ti dup tine, i
s ai zile multe în ara pe care i-o

•

•

•

•

d Domnul, Dumnezeul tu, pe
vecie” (Deuteronom 4:40).
Imediat dup ce a dat Cele Zece
Porunci, Dumnezeu a exclamat:
„O! de ar rmânea ei cu aceeai
inim ca s se team de Mine i s
pzeasc toate poruncile Mele, ca
s fie fericii pe vecie, ei i copiii
lor!” (Deuteronom 5:29).
„S urma i în totul calea pe care va poruncit Domnul Dumnezeul
vostru, s umbla i, ca s trii i s
fii fericii, i s avei zile multe în
ara pe care o vei lua în
stpânire” (Deuteronom 5:33).
„Ci s pzi i poruncile Domnului,
Dumnezeului vostru, poruncile Lui
i legile lui pe cari vi le-a dat. S
faci ce este plcut i bine înaintea
Domnului, ca s fii fericit”
(Deuteronom 6:17-18).
Dac ve i asculta aceste porunci,
dac le ve i pzi i împlini,
Domnul, Dumnezeul tu, va inea
fa  de tine legmântul i îndurarea
cu care S'a jurat prin ilor ti. El
te va iubi, te va binecuvânta i te
va înmuli;...Vei fi binecuvântat
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•

•

mai mult decât toate popoarele”
(Deuteronom 7:12-14).
Acum, Israele, ce alta cere dela
tine Domnul, Dumnezeul tu,
decât s te temi de Domnul,
Dumnezeul tu, s umbli în toate
cile Lui, s iubeti i s slujeti
Domnului, Dumnezeului tu, din
toat inima ta i din tot sufletul
tu, s pzeti poruncile Domnului
i legile Lui pe cari i le dau
astzi,
ca
s
fii
fericit?
(Deuteronom 10:12-13).
Psalm 119 (Cel mai lung capitol al
Bibliei) este o laud extins a
legilor lui Dumnezeu, pentru
înelepciunea i binecuvântrile
care rezult din ascultarea lor.

Multe alte pasaje exprim aceeai
idee, unele chiar descriind binecuvântri
specifice pentru ascultarea unor porunci

specifice.
Dou capitole întregi –
Leviticul 26 i Deuteronom 28 – ofer un
contrast
vivid
între
minunatele
binecuvântri naionale care ar rezulta
dac poporul Israelului ar ine legile lui
Dumnezeu i consecinele teribile pe care
le-ar suferi pentru respingerea lor.
Legile lui Dumnezeu au fost
desemnate s aduc binecuvântri. Ele
definesc comportarea care rezult natural
în pace, siguran i prosperitate.
Deuteronom 4:5-7 ne spune c dac Israel
L-ar fi ascultat pe Dumnezeu ar fi cules
binecuvântri promise de Dumnezeu atât
de extinse încât naiunile vecine s-ar fi
ridicat i ar fi observat – i atunci ar fi ales
aceleai legi pentru ele însele ca s poat
i ele s se bucure de aceleai beneficii
minunate.
Este clar c legile lui Dumnezeu
nu sunt o povar, aa cum cred unii, dar
sunt o binecuvântare!
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Capitolul 2

Un Legmânt Nou
pentru transformarea inimii
„Dar acum Hristos a cptat o slujb cu atât mai înalt cu cât legmântul al crui
mijlocitor este El, e mai bun, cci este aezat pe fgduine mai bune” (Evrei 8:6).

Dumnezeu a plnuit dela bun început s transforme legmântul limitat i temporar pe care

L-a fcut cu vechiul Israel – cu abunden a lui de simboluri sacrificiale – într-o obliga ie de
legmânt cu mult superioar cu un sacrificiu permanent pentru pcat deschis întregii
omeniri.
Legmintele lui Dumnezeu con in o varietate de promisiuni. Prin ele Dumnezeu face
cunoscut aspectele cheie ale planului Su pentru rscumprarea omului din pcat, astfel ca
mântuirea s poat fi oferit tuturor oamenilor. El a determinat ca pân la urm s dea
fiecruia o ocazie ca prin Isus Hristos s intre în familia sa venic de fii i fiice desvârite
(2 Corinteni 6:18; 2 Petru 3:9). Dumnezeu nu a ezitat niciodat în aceast determinare dela
începutul crea iei Sale.
Ioan declar, „Dar tuturor celor ce L-au primit, adic celor ce cred în Numele Lui,
le-a dat dreptul s se fac copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). Prin Isus Hristos, putem
ob ine destinul plnuit de Dumnezeu pentru noi – s devenim membri ai familiei Sale
divine, familia sfânt, un viitor plnuit pentru omenire cu mult timp în urm.
Pavel adaug: „În El avem rscumprarea, prin sângele Lui, iertarea pcatelor, dup
bog iile harului Su, pe care l-a rspândit din belug peste noi, prin orice fel de în elepciune
i de pricepere; cci a binevoit s ne descopere taina voii Sale, dup planul pe care-l
alctuise în Sine însui, ca s-l aduc la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-i uni iar
într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, i cele de pe pmânt” (Efeseni 1:7-10).
Deci „noul” Su legmânt este un „legmânt mai bun” care ofer „promisiuni mai
bune” legate de via a venic care nu au fost incluse în Legmântul dela Sinai. Dumnezeu a
ales s nu pun promisiunile acela mai bune – în special iertarea pcatelor prin sacrificiul
lui Isus Hristos i darul Duhului Sfânt – la dispozi ia fiecruia pân dup ce Isus a fost
rstignit.
Un obiectiv cheie al acelor promisiuni mai bune, este s pun în micare procesul de
transformare a inimilor i min ilor celor care rspund chemrii lui Dumnezeu la pocire i Îl
accept pe Isus Hristos ca Mântuitor al lor. Prin procesul acela El le ofer s-i fac
motenitori ai „motenirii venice” (Evrei 9:15).
Chemarea lui Dumnezeu la pocire este programat s fie prezentat omenirii în
etape – cu cea mai mare parte a omenirii primind chemarea aceea numai dup venirea a
doua a lui Hristos. În timpul acestei „epoci prezente rele” (vezi Galateni 1:4), Dumnezeu
cheam la pocire un segment al omeniri cu mult mai mic ca s serveasc drept „lumina
lumii” i „s fac discipoli din toate na iunile” (Matei 5:14; 28:19).
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(Pentru amnuntele convingtoare ale programului lui Dumnezeu pentru mântuire,
cere brourile noastre gratuite Care este destinul tu? [What is your Destiny?] i Planul
zilelor sfinte ale lui Dumnezeu: Promisiunea de speran pentru omenire [God’s Holy Day
Plan: The Promise of Hope for All Mankind].
O comparaie a celor dou legminte
O diferen principal între Vechiul i Noul Testament este unde este scris Legea
lui Dumnezeu (Ieremia 31:31-34; compar Ezekiel 36:26-28) – nu dac continu s
defineasc voina Lui.
Sub Noul Testament spiritul sau intenia legii este s fie înscris în inimile celor care
sunt convertii prin primirea Duhului Sfânt. Aceasta a cerut o schimbare în lege privitor la
cine urma s in oficiul promis de Mare Preot care ar putea s ne ajute în ascultarea lui
Dumnezeu din inim (Evrei 7:12).
Noul accent este în pocina din inim care duce la iertarea pcatului prin credina în
sacrificiul lui Isus Hristos. Nou ni se spune de asemenea „S nu v potrivii chipului
veacului acestuia, ci s v prefacei, prin înnoirea minii voastre” (Romani 12:2) – cu
ajutorul spiritual suplimentat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Sacrificiile i ritualurile Legmântului dela Sinai pot numai s reaminteasc
oamenilor de vinovia lor i nevoia lor pentru rscumprare. Ele nu pot s anuleze pcatele
lor – s tearg pcatele lor: „cci este cu neputin ca sângele taurilor i al apilor s
tearg pcatele” (Evreii 10:4). Sub Noul Legmânt, îns, sacrificiul lui Isus Hristos terge
permanent pcatele celor care se pociesc i le anuleaz vinovia (Ioan 1:29; 1 Ioan 1:7;
Apocalipsa 1:5).
Semnificativ, Noul Legmânt a trebuit s fie oferit mai întâi aceluiai popor care
primise Legmântul dela Sinai – descendenii fizici ai lui Avraam. Toi apostolii, inclusiv
Pavel au onorat cerina aceasta. Scripturile arat c Pavel, când a vizitat diversele orae, a
mers la evrei mai întâi, dup aceea la gentili [ne-evrei] (Faptele Apostolilor 13:45-47;
Romani 1:16).
Pavel a explicat dece trebuise s li se dea Evreilor prima ocazie de a-L accepta pe
Hristos drept Mântuitorul lor: „De asemenea toi proorocii, dela Samuel i ceilali, cari au
urmat dup el, i au vorbit, au vestit zilele acestea [despre Isus Hristos i Noul Legmânt].
Voi suntei fiii proorocilor i ai legmântului, pe care l-a fcut Dumnezeu cu prinii
notri, cînd a zis lui Avraam: „Toate neamurile pmântului vor fi binecuvântate în smâna
ta.” Dumnezeu, dup ce a ridicat pe Robul Su Isus, L-a trimes mai întâi vou, ca s v
binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi dela frdelegile sale” (Faptele Apostolilor
3:24-26; compar Ezekiel 16:60; 62:63).
Prevzând un sacrificiu permanent pentru pcat – mai întâi pentru evrei i dup aceea
gentililor – astfel c o împcarea adevrat cu Dumnezeu prin Isus Hristos va deschide ua
pentru ca legile lui Dumnezeu s fie scrise pe inim de Duhul Sfânt, este baza Noului
Legmânt. Darul Duhului Su celor care se pociesc i sunt botezai prevede „dimensiunea
lips” din mintea omeneasc este ceea ce face s lucreze aceast relaie „mai bun” între
Dumnezeu i poporul Su (Faptele Apostolilor 2:38; Romani 6:3-4).
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Care a fost principala slbiciune
a Legmântului dela Sinai?
Care a fost problema cu
Legmântul dela Sinai? Cea mai mult
lume presupune c problema a fost în
legile pe care Dumnezeu le-a dat
Israelului, c ele au fost defecte i c Isus
Hristos a venit s le aboleasc sau s le
anuleze. Dar este aceasta ce ne spun
Scripturile?
Evreii 8:7 ne spun c Da, a fost un
defect cu legmântul acela: „În adevr,
dac legmântul dintâi ar fi fost fr
cusur, n-ar mai fi fost vorba s fie înlocuit
cu un al doilea.”
Deci unde a fost problema?
Versul urmtor ne spune: „Cci ca o
mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iat,
vin zile, zice Domnul, cînd voi face cu
casa lui Israel i cu casa lui Iuda un
legmânt nou” (versul 8).
Slbiciunea
principal
a
Legmântului dela Sinai nu a fost în legile
sale dar în lipsa oamenilor a unei inimi
doritoare s le urmeze . Pentru c lor nu
le a fost dat Duhul Sfânt, cetenii
Israelului au fost incapabili s îneleag i
s îndeplineasc intenia i scopul întreg al
învturilor lui Dumnezeu.
Aici este cum rezum Pavel acest
defect: „Dar ei au rmas greoi la minte:
cci pân în ziua de astzi, la citirea

Vechiului Testament, aceast mahram
rmâne neridicat, fiindc mahrama este
dat la o parte în Hristos. Da, pân astzi,
cînd se citete Moise, rmâne o mahram
peste inimile lor. Dar ori de câte ori
vreunul se întoarce la Domnul, mahrama
este luat” (2 Corinteni 3:14-16).
Poporul vechiului Israel, ca i
lumea de astzi, simplu nu au putut
cuprinde întreaga valoare spiritual a
învturilor pe care Dumnezeu le dduse
prin Moise. Motivul este clar: „Dar omul
firesc nu primete lucrurile Duhului lui
Dumnezeu, cci, pentru el, sunt o nebunie;
i nici nu le poate înelege, pentruc
trebuiesc judecate duhovnicete”
(1
Corinteni 2:14).
Cât de recunosctori trebuie s fim
c Dumnezeu, sub condiiile Noului
Legmânt, ne permite s primim un duh
nou care s ne împuterniceasc s ne
supunem legilor lui Dumnezeu! Aa cum
Dumnezeu promite în Ezekiel 11:19-20:
„Le voi da o alt inim, i voi pune un duh
nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de
piatr, i le voi da o inim de carne, ca s
urmeze poruncile Mele, s pzeasc i s
împlineasc legile Mele; i ei vor fi
poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul
lor.”

O relaie personal cu Marele nostru Preot
Evreii 7 explic o alt schimbare dela Legmântul dela Sinai la Noul Legmânt.
Sub Legmântul dela Sinai, Marele Preot a fost o fiin omeneasc fizic din tribul lui Levi,
oficiind în tabernacolul sau templul fizic pân la moarte. Isus, îns, nscut din tribul lui
Iuda, este acum Marele nostru Preot venic, oficiind în ceruri cu acces direct la Dumnezeu
Tatl.
Observ cât de clar este declarat aceasta în Evreii 8:1-2: „Punctul cel mai însemnat
al celor spuse este c avem un Mare Preot, care S-a aezat la dreapta scaunului de domnie al
Mririi, în ceruri, ca slujitor al Locului prea sfânt i al adevratului cort, care a fost ridicat
nu de un om, ci de Domnul.”
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Spre deosebire de marele preot din Vechiul Legmânt, Isus Hristos ca Mare Preot
poate ajuta personal pe fiecare individ chemat de Dumnezeu. „To i M vor cunoate, dela
cel mai mic pân la cel mai mare dintre ei” (versul 11). Avantajul acesta enorm al Noului
Legmânt nu a fost disponibil sub Vechiul Legmânt numai cu un mare preot fizic.
Isus, dei divin i nemuritor, înc poate s se identifice personal cu slbiciunile i
problemele noastre din cauza a ceea ce a suferit El ca fiin  omeneasc: „Prin urmare, a
trebuit s Se asemene fra ilor Si în toate lucrurile, ca s poat fi, în ce privete legturile cu
Dumnezeu, un Mare Preot milos i vrednic de încredere, ca s fac ispire pentru pcatele
norodului. i prin faptul c El însui a fost ispitit în ceeace a suferit, poate s vin în
ajutorul celor ce sunt ispiti i.” (Evreii 2:17-18).
Ca Mare Preot, Isus este binevoitor i doritor ca s-i ajute pe Cretinii care se lupt
s înving pcatul. „Cci n-avem un Mare Preot, care s n-aib mil de slbiciunile noastre;
ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca i noi, dar fr pcat. S ne apropiem dar cu
deplin încredere de scaunul harului, ca s cptm îndurare i s gsim har, pentru ca s
fim ajuta i la vreme de nevoie” (Evreii 4:15-16).
Ritualurile simbolice numai sunt necesare
Sistemul de închinciune bazat pe templu sub Vechiul Legmânt s-a terminat în 70
A.D. când armatele romane au cucerit Ierusalemul i au distrus complet templul Evreiesc i
sistemul preo esc.
Aa cum cartea Evreii explic despre introducerea unui legmânt nou, „Prin faptul c
zice: „Un nou legmânt”, a mrturisit c cel dintâi este vechi; iar ce este vechi, ce a
îmbtrânit, este aproape de pieire” (Evreii 8:13; compar cu Matei 24:1-2).
Prin
anun area anticipat a distrugerii templului, i dup aceea permi ând-o s se întâmple dup
cum fusese prezis, Dumnezeu a încetat sistemul de închinciune al Legmântului dela Sinai.
Observ explica ia aceasta clar, temporar, a acelui sistem de tabernacol/templu de
închinciune: „Legmântul dintâi avea i el porunci privitoare la slujba dumnezeiasc i la
un loca pmântesc de închinare. În adevr, s-a fcut un cort. În partea dinainte, numit
„Locul Sfânt”, era sfenicul, masa i pâinile pentru punerea înaintea Domnului;”
„Dup perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema „Locul prea sfânt”
…chivotul legmântului, ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu man,
toiagul lui Aaron, care înfrunzise, i tablele legmântului. Deasupra erau heruvimii slavei,
cari acopereau capacul ispirii cu umbra lor. i dup ce au fost întocmite astfel lucrurile
acestea, preo ii cari fac slujbele, intr totdeauna în partea dintâi a cortului. Dar în partea a
doua intr numai marele preot, odat pe an, i nu fr sânge, pe care îl aduce pentru sine
însui i pentru pcatele din netiin  ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arta c
drumul în Locul prea sfânt, nu era înc deschis cât vreme sta în picioare cortul dintâi.”
„Aceasta era o asemnare pentru vremurile de acum [înainte ca sistemul templului s
fie distrus în 70 A.D.], cînd se aduc daruri i jertfe, cari nu pot duce pe cel ce se închin în
felul acesta, la desvârirea cerut de cugetul lui. Ele sunt doar nite porunci pmânteti,
date, ca toate cele privitoare la mâncri, buturi i felurite splturi, pân la o vreme de
îndreptare[stabilit prin Noul Legmânt]” (Evreii 9:1-10).
Observ cât de explicit sunt definite în pasajul acesta pr ile din Legmântul dela
Sinai care au trebuit s fie modificate.
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Evreii explic aspectele temporare
Aspectele acestea temporare ale Legmântului dela Sinai au fost aplicabile numai
pân când tot ce au simbolizat ele a fost împlinit de sau prin Isus Hristos. Este esen ial s
în elegem precis ce explic Cartea Evreii.
Autorul Evreilor nu spune c legile lui Dumnezeu definind desvârirea au fost
schimbate sau abolite de Noul Legmânt sau c ele au fost numai temporare. El explic cum
aspectele simbolice ale Legmântului dela Sinai – însumate ca „toate cele privitoare la
mâncri, buturi i felurite splturi” numai sunt necesare sub Noul Legmânt. Într-adevr,
în curând avea s devin imposibil s continue pentru c în 70 A,D, templul fizic, de care au
fost inerent legate, a fost distrus complet.
Faptul c exemplele acestea sunt limitate la lucruri materiale, toate având numai
semnificaie simbolic, este extrem de important! Legile lui Dumnezeu care definesc
pcatul nu sunt incluse între lucrurile acelea identificate explicit ca terminate prin
distrugerea templului.
Focarul în Evrei este în întregime pe lucruri asociate cu sistemul de închinciune
simbolic al tabernacolului fizic (i complexul templului de mai târziu) i preo ia temporar
Levitic. Observ explica ia: „Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a
trecut prin cortul acela mai mare i mai desvârit, care nu este fcut de mâini, adic nu este
din zidirea [fizic, material] aceasta; i a intrat, odat pentru totdeauna, în Locul prea sfânt,
nu cu sânge de api i de viei, ci cu însui sângele Su, dup ce a cptat o rscumprare
vecinic.
Cci dac sângele taurilor i al apilor i cenua unei vaci, stropit peste cei întinai,
îi sfin ete i le aduce curirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin
Duhul cel vecinic, S'a adus pe Sine însui jertf fr pat lui Dumnezeu, v va curi cugetul
nostru de faptele moarte, ca s slujim Dumnezeului cel viu!
i tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legmânt nou, pentru ca, prin moartea
Lui pentru rscumprarea din abaterile fptuite supt legmântul dintâi, cei ce au fost
chema i, s capete vecinica motenire, care le-a fost fgduit” (Evrei 9:11-15).
Serviciul sau ministrarea tabernacolului/templului Legmântului dela Sinai a fost
numai simbolic i temporar. Prin contrast, ministrarea spiritual a lui Isus Hristos se
concentreaz pe o „motenire venic” pentru c ofer „rscumprarea venic” acelor a
cror inimi sunt schimbate de Duhul lui Dumnezeu.
Totui, legile Dumnezeu care definesc desvârirea nu sunt simbolice sau temporare.
Psalm le descrie ca „minunate” i „perfecte,” menite s dureze „venic” (Psalm 19:7;
119:129, 160).
Pavel descrie legea lui Dumnezeu ca „sfânt, i porunca este sfânt, dreapt i bun.”
Atunci el adaug, „tim, în adevr, c Legea este duhovniceasc: dar eu sunt pmântesc,
vândut rob pcatului” (Romani 7:11, 14). El a propovduit c problema rezolvat de Noul
Legmânt este rspunsul pmântesc [ne spiritual] al omului, nu vre-un presupus defect al
legilor spirituale ale lui Dumnezeu.
Isus susine supunere legilor Vechiului Testament
Pentru c multe aspecte ale Legmântului dela Sinai au fost temporare, acei care îl
servesc pe Dumnezeu sub Noul Legmânt au nevoie s în eleag explica ia lui Isus Hristos a
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ceea ce nu este inclus în schimbrile ce trebuiau fcute. El a fost foarte contient c
schimbrile necesare fcute de Noul Legmânt ar putea fi interpretate greit cu uurin.
Astfel, în faimoasa Sa Predic depe Munte, el a confirmat cu emfaz c scripturile
Vechiului Testament vor continua s ghideze comportarea Cretinului. Ia not de declaraia
Sa clar:
„S nu credei c am venit s stric Legea sau Proorocii; am venit nu s stric, ci s
împlinesc [s împlinesc legea pân la cea mai complet intenie i scop i s devin Marele
Preot i sacrificiul final prezis atât în Lege cât i de Profei]. Cci adevrat v spun, cât
vreme nu va trece cerul i pmântul, nu va trece o iot sau o frântur de slov din Lege,
înainte ca s se fi întâmplat toate lucrurile” (Matei 5:17-18).
Isus este foarte specific. Vechiul Testament trebuie s rmân neschimbat, dar cu o
nou înelegere c aspectele lui figurate indic numai spre rolul Lui ca permanentul Marele
nostru Preot i sacrificiul Su final.
Deci întregul Vechi Testament – fiecare cuvânt i caracter – urmeaz s fie pstrat i
folosit de Cretini. Isus a fost foarte clar c nici mcar o frântur de liter a acelui text
original nu urmeaz s fie tears sau schimbat. El a venit s împlineasc ceea ce
promisese Dumnezeu sau a prezis în Cuvântul Su, dar nu s-o distrug sau s-o anuleze.
Chiar i poriunile descriind aspectele ceremoniale ale Legmântului dela Sinai înc ne
înva lecii de valoare despre importana muncii i sacrificiului lui Isus Hristos pentru noi,
aa cum cartea Evrei explic cu oarecare amnunt.
Isus a confirmat cu trie c învtura Lui nu trebuie s fie niciodat interpretat ca
anulând vre-o parte a scripturilor Vechiului Testament: „Aa c, ori cine va strica una din
cele mai mici din aceste porunci, i va înva pe oameni aa, va fi chemat cel mai mic în
Împria cerurilor; dar oricine le va pzi, i va înva pe alii s le pzeasc, va fi chemat
mare în Împria cerurilor” (Matei 5:19).
Prin restul lui Matei 5 El ne d multe exemple care arat c cerinele legii sunt chiar
mai restrictive asupra Cretinului, nu mai puin. El arat aceasta ilustrând intenia spiritual
a legii care ar trebui s ne guverneze chiar i gândurile i atitudinile în adiie la aciunile
noastre.
Pavel concur cu Isus asupra Vechiului Testament
Pavel, ca i Isus, ne spune cu trie, „Toat Scriptura este însuflat de Dumnezeu i
de folos ca s învee, s mustre, s îndrepte, s dea înelepciune în neprihnire, pentru ca
omul lui Dumnezeu s fie desvârit i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun”
(2 Timotei 3:16-17).
„Toat Scriptura este însuflat de Dumnezeu” este traducerea literal a acestei
poriuni a declaraiei lui Pavel. Isus i Pavel, amândoi, prezint întregul corp al scripturii
Vechiului Testament ca fiind divin inspirate i eseniale pentru echiparea Cretinului s-L
slujeasc pe Dumnezeu.
Totui, Pavel nu spune c Cretinii sunt obligai s îndeplineasc – exact cum este
scris – fiecare amnunt dat vechiului Israel. Accentul lui [al Cretinului] este ca totul s fie
profitabil i folositor – dei nu fiecare amnunt este cerut dela Cretini pentru motivele
enumerate mai sus.
Ce nu este cerut atunci? Aceasta a fost de asemenea fcut foarte clar. Aspectele
cele mai simbolice ale instruciunilor Vechiului Testament nu mai sunt cerute acum. Ele au
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fost „doar nite porunci pmânteti, date, ca toate cele privitoare la mâncri, buturi i
felurite splturi, pân la o vreme de îndreptare” (Evrei 9:10).
Sacrificiul lui Isus Hristos a înlocuit aspectele acelea simbolice ale legii care au fost
mai mult ritualuri temporare. Dei ele nu au fost porunci spirituale, valoarea lor, în
explicarea rolului lui Isus Hristos ca Marele nostru Preot i sacrificiul pentru pcat, înc
exist. Ele servesc ca unelte importante pentru învat.
Aceast distincie în folosirea lor astzi este important! Aspectele temporare ale
legislaiei Vechiului Testament nu au definit niciodat pcatul. De obicei ele au reprezentat
modul cum avea Isus Hristos s plteasc pentru pcat sau, la fel ca semnificaia simbolic a
tiatului împrejur, c trebuie s înlturm înclinaiile noaste carnale pentru pcat.
Când Dumnezeu a tunat Cele Zece Porunci dela Muntele Sinai, El a declarat c El
avea s „se îndure pân la al miilea neam de cei ce M iubesc i pzesc poruncile Mele”
(Exodul 20:6). Rbdarea Lui îndurtoare a nesupunerilor repetate ale vechiului Israel sub
Legmântul dela Sinai este modelul unui nivel mult mai mare de iertare i rscumprare al
„legmântului cel nou, fcut în sângele Meu [al lui Hristos]” (Luca 22:20), oferit celor care
se pociesc.
Pentru ca fiinele omeneti s poat primi aceast iertare, Fiul lui Dumnezeu a trebuit
s devin sacrificiul nostru pentru pcat. În scrisorile Noului Testament cuvântul moarte
este folosit mai mult de 60 de ori în legtur fie cu pedeapsa pentru pcat sau sacrificiul
ispitor al lui Isus Hristos. Întregul sistem sacrificial al vechiului Israel a fost dat ca s
accentueze iertarea aceasta a pcatului care cere vrsare de sânge (Evreii 9:22).
Noi nu trebuie s uitm niciodat c toat Scriptura este inspirat i vital pentru
vieile noastre. Ea, în întregime, pune o fundaie solid pentru doctrina Cretin. În
întregime este profitabil pentru instruirea noastr în desvârire. Fr ea nu am putea fi
siguri niciodat ce este desvârirea.
Aici este un principiu important: Pentru ca s înelegem corect Noul Testament, noi
trebuie mai întâi s înelegem Vechiul Testament. Noul Testament nu a fost scris ca o
înlocuire a Vechiului Testament. Mai de grab, Vechiul Testament este baza i fundaia
Noului Testament (Matei 5:17-20; Faptele Apostolilor 28:23).
Numai dac aplicm gândurilor i comportrii noastre principiile desvâririi
dezvluite în toate Scripturile acelea vom putea crete în maturitatea spiritual pe care o
dorete Dumnezeu! Numai atunci vom putea fi considerai „desvârii i cu totul destoinici
pentru orice lucrare bun” cum ne înva Pavel (2 Timotei 3:17).
Isus a exprimat punctul acesta cu i mai mare emfaz. „Este scris: „Omul nu triete
numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4, citând din
Deuteronom 8:3). Singurul Cuvânt al lui Dumnezeu la vremea aceea a fost ceea ce noi
numim acum scripturile Vechiului Testament.
Conform atât cu Pavel cât i Isus, Scripturile acelea sunt eseniale pentru creterea i
dezvoltarea noastr Cretin. Trebuie s le studiem în întregime, s aflm gândirea lui
Dumnezeu întiprit în ele. Prin instrucia lor Dumnezeu vrea s ne schimbe atitudinile i
gândurile, inimile i minile noastre, dându-ne înelegerea gândirii Lui.
El zice: „cât sunt de sus cerurile fa de pmânt, atât sunt de sus cile Mele fa de
cile voastre i gândurile Mele fa de gândurile voastre. Cci dup cum ploaia i zpada se
pogoar din ceruri, i nu se mai întorc înapoi, ci ud pmântul i-l fac s rodeasc i s
odrsleasc, pentru ca s dea smân semntorului i pâine celui ce mnânc, tot aa i
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Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fr rod, ci va face voia Mea
i va împlini planurile Mele” (Isaia 55:9-11).
Scopul lui Dumnezeu este s dezvolte în noi mintea lui Hristos (Filipeni 2:5) –
pentru ca noi s avem aceeai gândire i expresie pe care o are El. Pentru ca s se întâmple
aceasta, trebuie s avem aceeai încredere i respect adânc pentru Cuvântul inspirat al lui
Dumnezeu pe care le-au artat Isus i Pavel (compar Isaia 66:2). Când o facem, Scripturile
acelea devin instrumentele care schimb gândirea i comportarea noastr cum a intenionat-o
El, dac le interiorizm cu ajutorul i puterea Duhului lui Dumnezeu.

Cum echilibreaz Dumnezeu
Dreptatea cu Iertarea
Dumnezeu nu este numai un
Dumnezeu al dreptii dar de asemenea al
iertrii. Atât dreptatea Sa ctre cei care
sunt intenionat nesupui cât i îndurarea
Sa pentru cei care Îl respect destul s-i
cear ajutorul astfel ca ei s i se poat
supune sunt exprimate în a doua din cele
Zece Porunci.
Se sfârete cu cuvintele acestea:
„cci Eu, Domnul, Dumnezeul tu, sunt
un Dumnezeu gelos, care pedepsesc
nelegiuirea prinilor în copii pân la al
treilea i la al patrulea neam al celor ce
M ursc, i M îndur pân la al miilea
neam de cei ce M iubesc i pzesc
poruncile Mele” (Exodul 20:5-6).

Dumnezeu balanseaz justiia cu
îndurarea considerând ceea ce este în
inim – dac mai rmâne vre-o posibilitate
de pocin. Dumnezeu „dorete ca nici
unul s nu piar, ci toi s vin la
pocin” (2 Petru 3:9). Dar va veni un
timp când cei ce nu vor s se pociasc
vor pieri.
De aceea administraia Noului
Legmânt a legii lui Dumnezeu consider
în primul rând atitudinea celui care a
pctuit. Cineva care este dispus „s nu
mai pctuiasc” este candidat pentru
îndurare în loc de condamnare. Dar
pentru cei care prefer s continue s
pctuiasc Isus spune, „dac nu v
pocii, toi vei peri la fel” (Luca 13:3).

Cum este Noul Legmânt „Nou” ?
În Noul Testament cuvântul grec
tradus „nou” în „noul legmânt,” este cu o
singur excepie, kainos. Înseamn „nou”
ca form sau calitate de o natur diferit
de ceea ce a fost contrastat ca vechi”
(Dicionarul complet al interpretului lui
Vine al cuvintelor din Vechiul i Noul
Testament [Vine’s Complete Expository
Dictionary of Old and New Testament
Words], 1985, „New,” accentuarea
adugat).
Numai în Evreii 12:24 este folosit
cuvântul grec diferit neos pentru „nou” în

„noul legmânt.” Neos înseamn „nou”
cu respect la timp, ceea ce este recent;
este folosit de tineri, i astfel tradus în
special în comparaie cu gradul de „mai
tânr,” corespunztor ceea ce este neos
poate fi o reproducere a vechiului în
calitate sau caracter” (ibid., accentuarea
adugat).
Nici unul dintre cuvintele traduse
ca „nou” nu sugereaz c fiecare aspect al
Legmântului Vechi sau dela Sinai a fost
înlocuit.
Fiecare indic numai c
legmântul mai recent a mrit i a
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îmbuntit
calitatea
legmântului
original.
Noul Legmânt fr îndoial c
prevede o rela ie mai bun cu Dumnezeu
decât rela ia descris numai simbolic în
legmântul precedent. Ca s asigure
rela ia aceasta mai bun, unele aspecte noi
au fost adugate la „ noul”
(sau
îmbunt it calitativ) legmânt i unele
aspecte învechite au fost înlocuite. Dar
aspectele comune ambelor legminte
rmân neschimbate i nealterate.
Rela ia aceea nou este posibil
numai prin Isus Hristos, noul nostru Mare
Preot i sacrificiul nostru real pentru
pcat. Moartea lui Hristos, pltind pentru
pcatele omenirii, a deschis poarta tuturor
celor care se pociesc de bun voie s
primeasc pe Duhul Sfânt al lui

Dumnezeu i s fie accepta i de
Dumnezeu ca fiii i fiicele Sale. Ca
Marele nostru Preot permanent, Isus l-a
înlocuit pe marele preot care era numai un
descendent omenesc al lui Aaron, fratele
lui Moise.
„Noul” legmânt al lui Dumnezeu
ne ofer de asemenea promisiuni enorme
mai bune. Totui nu abandoneaz nici una
dintre acele principii spirituale care
reflect venic mintea i caracterul lui
Dumnezeu.
Principiile acelea sunt
explicate precis i destul de suficient în
Scripturile Vechiului Testament. Isus i
to i apostolii, inclusiv Pavel, au folosit
scripturile acelea ca autoritatea lor pentru
înv turile lui Dumnezeu (Matei 4:4;
Faptele Apostolilor 17:2; Romani 1:1-2;
2 Timotei 3:14-17).

Alte îmbuntiri ale Noului Legmânt
Pavel a explicat de asemenea c unele aspecte ale Scripturilor vor trebui, din
necesitate, s fie aplicate „nu ai literei, ci ai duhului” (2 Corinteni 3:6, BOR). Ce a în eles
el? Ce distinge „litera” legii de „duhul” legii? i care condi ii fac distinc ia aceasta
necesar?
O schimbare crucial – schimbarea în preo ie – ne d punctul de început pentru
în elegerea acestei distinc ii. Isus Hristos a înlocuit preo ia descenden ilor lui Aaron
devenind Marele nostru Preot permanent (Evreii 7:11-28). Aceasta face o mare diferen  în
felul în care sunt aplicate anumite pr i ale Vechiului Testament.
Versurile 18 i 19 explic dece regulile Vechiului Testament pentru angajarea unui
mare preot au trebuit s fie modificate. „Astfel, pe deoparte, se desfiin eaz aici o porunc
de mai înainte [limitând specific preo ia la descenden ii lui Aaron], din pricina neputin ei i
zdrniciei ei - cci Legea [cerând ca marii preo i s fie alei din descenden ii lui Aaron] n-a
fcut nimic desvârit – i pe de alta, se pune în loc o ndejde mai bun [angajarea lui Isus
Hristos ca Marele nostru Preot permanent], prin care ne apropiem de Dumnezeu.”
Schimbarea aceasta a fost prezis în scripturile Vechiului Testament. Dumnezeu a
promis c Mesia avea s ad la dreapta Sa înainte de a se întoarce pe pmânt ca Împrat al
Împra ilor: „Domnul a zis Domnului meu: „ezi la dreapta Mea, pân voi pune pe
vrjmaii Ti supt picioarele Tale” (Psalm 110:1).
Profe ia aceasta este de asemenea confirmat de un jurmânt c Mântuitorul (Isus) va
fi noul, permanent Mare Preot: „Domnul a jurat, i nu-i va prea ru: „Tu eti preot în veac,
în felul lui Melhisedec” (versul 4).
Vedem deci c Vechiul Testament a prezis i a autorizat schimbarea în cel ce avea s
fie Marele Preot i cum urma El s-i administreze oficiul. Cartea Evreii explic importan a
acestei schimbri în aplicarea legilor guvernând numirea i obliga iile marelui preot.
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„i fiindc lucrul acesta nu s-a fcut fr jurmânt, cci, pe cînd Levi ii
[descenden ii lui Aaron] se fceau preo i fr jurmânt, Isus S'a fcut preot prin jurmântul
Celui [Dumnezeu Tatl] ce I-a zis: „Domnul a jurat, i nu Se va ci: „Tu eti preot în veac,
dup rânduiala lui Melhisedec”, prin chiar faptul acesta, El [Isus] s-a fcut chezaul unui
legmânt mai bun.
„Mai mult, acolo au fost preo i în mare numr, pentruc moartea îi împiedica s
rmân pururi. Dar El [Isus], fiindc rmâne „în veac”, are o preo ie, care nu poate trece
dela unul la altul. De aceea i poate s mântuiasc în chip desvârit pe cei ce se apropie de
Dumnezeu prin El, pentruc triete pururea ca s mijloceasc pentru ei” (Evrei 7:20-25).
Schimbarea aceasta în preo ie a cerut s fie schimbat legea numind descenden ii lui
Aaron în acel oficiu. Dar nu a abolit nici oficiul, nici rolul de baz al marelui preot.
A cerut numai ca legea privitoare la oficiu s fie modificat astfel încât s poat fi
aplicat corect lui Isus Hristos ca Marele nostru Preot permanent. Deci legile acelea sunt
înc profitabile i beneficiare – dar acum conform cu „duhul” legii în loc de „litera” ei
exact a textului original.
Cum explic Evreii 7:12-16: „Pentruc, odat schimbat preo ia, trebuia numaidecât
s aib loc i o schimbare a Legii. În adevr, Acela despre care sunt zise aceste lucruri, face
parte dintr-o alt semin ie, din care nimeni n-a slujit altarului. Cci este vdit c Domnul
nostru a ieit din Iuda, semin ie, despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preo ie.
„Lucrul acesta se face i mai luminos cînd vedem ridicându-se, dup asemnarea lui
Melhisedec, un alt preot [dup cum a fost profesat în Psalm 110:4], pus nu prin legea unei
porunci pmânteti, ci prin puterea unei viei nepieritoare.”
O apropiere superioar
Pavel devoteaz partea cea mai mare din 2 Corinteni 3 ca s explice aceast diferen 
important în administrarea unora dintre legile scrise în Vechiul Testament. Ele nu sunt
abolite. Dar aplicarea textului lor trebuie s fie aplicat uneori într-un fel care s fie
compatibil cu realit ile Noului Testament.
Într-o asemenea situa ie „spiritul” legii ia precedent peste litera legii – cu în elegerea
clar c „spiritul” legii pstreaz cu exactitate intenia original pentru care a fost dat orice
lege în particular. Dou principii importante sunt preeminente.
Primul, noul accent este pe unde este scris legea – în inimile celor pe care îi cheam
Dumnezeu în loc de numai pe tabletele de piatr (2 Corinteni 3:3).
Al doilea, principiile, inten ia i scopul de baz al legii sunt înc folositoare i
aplicabile permanent întregii omeniri (vezi Iacov 1:25; 2:8-12). Chiar i mai semnificativ
este faptul c previziunea pentru asemenea schimbri a fost deja dezvluit i divin aprobat
în Psalm 110:4.
De asemenea este important s observm c nu a trebuit s fie modificat tot ce
privete oficiul marelui preot – numai regulile necesare s acomodeze numirea lui Isus
Hristos ca Marele nostru Preot permanent.
Acelai principiu este aplicabil sacrificiilor i ceremoniilor. O schimbare dela
sacrificiile simbolice de animale la sacrificiul real i permanent al lui Isus Hristos a necesitat
o ajustare a legii. Dar nu anuleaz nevoia noastr pentru un sacrificiu. Cerin a legii ca un
sacrificiu s fie fcut pentru pcat rmâne intact. Dar acum este sacrificiul lui Hristos care
satisface cerin a aceea (Evreii 10:4, 10-14, 18).
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Deci, unele schimbri în lege au fost necesare s amendeze ceea ce a fost deja în
lege, s-o aduc la curent. Legea lui Dumnezeu nu a fost abolit de Noul Legmânt, dar
acum con ine revizii importante care s acomodeze „promisiunile mai bune” prezise în
aceeai Scriptur.

Cele Zece Porunci:
Chei în Legea Dragostei
Ce este dragostea? Cea mai mult
lume crede c dragostea este un sim mânt
emo ional puternic ctre o alt persoan.
i într-o oarecare msur aceasta este
adevrat. Totui, „dragostea” cel mai des
men ionat în Biblie este o grij îndreptat
spre al ii aa cum o demonstreaz faptele
noastre (1 Ioan 3:18).
i fiind
demonstrat de faptele noastre este cu
mult mai mare i mai semnificativ decât
numai sentimente.
Scripturile ne spun c „Dumnezeu
este dragoste” (1 Ioan 4:8, 16), i legile
Lui, în special aa cum sunt însumate în
Cele Zece Porunci, ne arat ac iunile care
demonstreaz dragostea pentru al ii – mai
întâi pentru Dumnezeu (cum este
exprimat în primele patru din Cele Zece
Porunci), i dup aceea ctre aproapele
nostru omenesc (exprimate de ultimele
ase).
Isus Hristos, fiind întrebat s
numeasc cea mai mare porunc, a
rspuns:
„S iubeti pe Domnul,
Dumnezeul tu, cu toat inima ta, cu tot
sufletul tu, i cu tot cugetul tu.”
„Aceasta este cea dintâi, i cea mai mare
porunc. Iar a doua, asemenea ei, este:
„S iubeti pe aproapele tu ca pe tine
însu i.”
În aceste dou porunci se
cuprinde toat Legea i Proorocii” (Matei
22:37-40).
Isus a citat aici Deuteronom 6:5 i
Leviticul 19:18. Aceste dou porunci
însumeaz atât Cele Zece Porunci cât i
întreaga Lege a lui Dumnezeu, pentru c
toate celelalte instruc iuni ale lui
Dumnezeu decurg din aceste dou cele

mai importante porunci. S încercm pe
scurt s vedem cum Cele Zece Porunci
arat
ac iunile
care
demonstreaz
dragostea noastr pentru Creatorul nostru
i aproapele nostru omenesc.
Poruncile care arat cum s-L iubim pe
Dumnezeu
Prima Porunc, „S nu ai al i
dumnezei afar de Mine” (Exodul 20:3),
ne spune c trebuie s iubim, s onorm i
s respectm pe Creatorul nostru i Tatl
ceresc astfel ca El singur s fie autoritatea
suprem în vie ile noastre. El singur este
Dumnezeu, i noi nu trebuie s permitem
nimic s ne sustrag de a-L servi i asculta
pe El. Ca Creatorul i Sus intorul nostru,
El ne-a dat totul, i vrea ca noi s-L
recunoatem pe El ca sursa tuturor
lucrurilor bune i a instruc iunilor pentru o
via  desvârit.
A Doua Porunc, interzicând
închinarea la idoli (versurile 4-6), ne
spune c în închinciunea noastr noi nu
trebuie s-L reducem pe Dumnezeu la o
asemnare cu un obiect fizic. A face orice
reprezentare a Lui deformeaz i limiteaz
percep ia noastr de cum este El cu
adevrat, i în felul acesta deformeaz i
duneaz rela ia noastr cu El. Dumnezeu
este cu mult mai mare decât orice putem
noi vedea sau imagina, i idolatria Îl
limiteaz pe El în min ile noastre.
A Treia Porunc, de a nu-I lua
numele în deert (versul 7), se
concentreaz pe exprimarea de respect
Creatorului nostru.
Calitatea rela iei
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noastre cu Dumnezeu depinde de
dragostea i respectul pe care îl avem
pentru El. Noi suntem de ateptat ca
întotdeauna s onorm cine i ce este El,
i nici odat s nu fim fr respect pentru
El în vorb sau fapt.
A Patra Porunc, s ne amintim
de ziua Lui de Sabat i s-o inem sfânt
(versurile 8-11), este o cheie pentru o
relaie desvârit i apropiat cu
Dumnezeu. Observând Sabatul Lui, ne
reamintim în fiecare sptmân c El este
Creatorul nostru i sursa tuturor lucrurilor
bune. Ziua de Sabat este o pregustare a
Împriei Lui ce are s vin, când toat
omenirea în sfârit va avea ocazia s
învee modul Lui de via i s aib o
relaie personal cu El. Ziua de Sabat este
o odihn de la activitile noastre
obinuite, o adunare poruncit, un timp s
ne întâlnim cu alii cu aceeai minte i s
aflm prin preoii Lui mai mult despre
modul de via a lui Dumnezeu.
Poruncile care arat cum
s-l iubim pe aproapele nostru
A Cincia Porunc, s onorm pe
tatl i pe mama noastr (versul 12), d
tonul urmtoarelor ase. Se adreseaz
importanei s învm s-i tratm pe
aproapele nostru cu respect i onoare.
Învând s ascultm de aceast porunc îi
ajut pe copii s stabileasc un obicei de o
via de a respecta regulile, tradiiile,
principiile i legile corecte. Onorându-i
pe alii ar trebui s fie un obicei normal,
natural învat din copilrie, conducând la
familii puternice i, în plus, la o societate
stabil i puternic.
A asea Porunc, interzicând
omorul (versul 13), ne spune c viaa este
un dar preios care trebuie apreciat i
respectat.
Isus Hristos a amplificat
semnificaia „omorului” ca s includ
dumnia amar, dispreul i ostilitatea cu

ur împotriva altora (Matei 5:21-22).
Dumnezeu vrea ca s mergem cu mult mai
departe decât simpla evitare a omorului.
El vrea ca s fim constructori, nu
distrugtori, de relaii bune.
A aptea Porunc, s nu comii
adulter (Exodul 20:14), este menit s
protejeze unul dintre cele mai preioase
daruri ale lui Dumnezeu pentru omenire –
relaia iubitoare de cstorie.
Este
fundaia familiilor puternice, care sunt
blocurile de cldit ale societii.
Supunându-ne acestei porunci ajut s
prevenim durerea i suferina care vine
asupra individului i a societii prin
relaiile distruse, csnicii distruse, bolile
transmise sexual, srcie, i multe alte
rele, în timp ce împuternicete una dintre
cele mai mari binecuvântri ale lui
Dumnezeu pentru omenire.
A Opta Porunc, interzicând furtul
(versul 15), ne arat c avem nevoie s
respectm i s apreciem drepturile i
nevoile altora. Dumnezeu ne acord
multe binecuvântri materiale, dar ele nu
trebuie s fie niciodat interesul nostru
principal în via.
Lupta împotriva
egoismului începe în inim, i noi trebuie
s punem datul i servitul altora înainte
acumulrii i risipirii de bunuri asupra
noastr.
A Noua Porunc, interzicând
mrturia fals (versul 16), ne ajut s
înelegem c Dumnezeu se ateapt ca
adevrul s acopere fiecare faet a vieii
noastre. Relaiile respectuoase, iubitoare
cu alii sunt imposibile fr adevrul i
onestitatea fiind fundaia interaciunilor
noastre. Dumnezeu vrea ca noi, ca copiii
Lui, s ne dedicm adevrului i s-l
reflectm în fiecare lucru pe care îl facem.
A Zecea Porunc, spunându-ne s
nu poftim (versul 17), este îndreptat spre
inima i mintea fiecrei fiine omeneti.
La fel cu fiecare din precedentele nou
porunci, este adresat relaiilor noastre
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între noi. Are de a face specific cu
respectul propriet ii, posesiunilor i a
rela iilor maritale ale altora i cu gândurile
pofticoase care au poten ialul s ne
rneasc pe noi i pe aproapii notri.
Caut s înbue dorin ele care ne
tenteaz i care ne conduc aiurea. În loc
de a fi concentra i pe propriile noastre
dorin e, Dumnezeu vrea ca grija pentru
al ii s fie motivarea dorin elor noastre.
O lege care înva calea de dragoste a
lui Dumnezeu
Fiecare dintre Cele Zece Porunci
dezvluie atitudinile i faptele care ne
arat cum s-L iubim pe Dumnezeu i pe
aproapele nostru. De aceea apostolul Ioan
ne spune: „cine pzete Cuvântul Lui, în

el dragostea lui Dumnezeu a ajuns
desvârit” i „Cunoatem c iubim pe
copiii lui Dumnezeu prin aceea c iubim
pe Dumnezeu i pzim poruncile Lui” (1
Ioan 2:5; 5:2).
Cele Zece Porunci cu adevrat
însumeaz legea de dragoste a lui
Dumnezeu. (Pentru o mai bun în elegere
cum ne înva  ele ca s iubim cu adevrat
pe Dumnezeu i pe aproapele nostru, cere
sau coboar de pe Internet copia ta
gratuit a brourii noastre Cele Zece
Porunci [The Ten Commandments]).
Cei care disput c Cele Zece
Porunci au fost cumva abolite sau
eliminate trebuie s rspund o întrebare
crucial: Dece ar aboli Dumnezeu o lege
care definete pentru noi cum s-L iubim
pe El i pe aproapele nostru omenesc?

Administrarea legii în Noul Legmânt
Dumnezeu în special d preo ilor si adevra i i credincioi, prin puterea Duhului
Su, în elegerea de care au nevoie ca s discern inten ia legii în contextul legitim al Noului
Testament (compar Matei 18:18; Faptele Apostolilor 15:1-29).
Aa cum explic Pavel, „care ne-a i fcut în stare s fim slujitori ai unui legmânt
nou, nu al slovei, ci al Duhului; cci slova omoar, dar Duhul d via a” (2 Corinteni 3:6).
Un punct de concentrare principal al „slujitului” sau preo iei Legmântului dela Sinai
– serviciul ei pentru popor în numele lui Dumnezeu – a fost s le reaminteasc constant c
Dumnezeu condamn atât rul cât i pe rufctori. Preo ia Noului Legmânt este mai
concentrat în aducerea pctoilor la o pocin  sim it din inim astfel ca ei s poat fi
salva i de condamnarea din judecata de apoi (Faptele Apostolilor 17:30-31):
Pavel descrie abordarea Legmântului dela Sinai ca „glorioas.” El nu o dojenete
sau s o umileasc. Dumnezeu a desenat ambele legminte ca s împlineasc cu glorie
obiectivele inten ionate pentru ele. Dar Noul Legmânt este un legmânt mai bun pentru c
ofer iertarea venic cu via a venic nu numai o iertare simbolic, temporar, în cadrul
comunit ii Israelului numai pentru beneficiul binecuvântrilor materiale.
„Dac slujba [veche] aductoare de osând, a fost slvit, cu cât mai mult o întrece în
slav slujba [nou] aductoare de neprihnire [prin tergerea pcatelor prin moartea lui
Hristos i conducând oamenii la supunere i via a venic]?
i în privin a aceasta, ce a fost slvit nici n-a fost slvit, din pricina slavei care o
întrece cu mult [din cauza noii administrri a slavei]. În adevr, dac ce era trector
[reamintirile fizice ale pedepsei cu moartea pentru pcat a Legmântului dela Sinai], era cu
slav, cu cât mai mult va rmânea în slav ce este netrector!” (2 Corinteni 3:9-11).
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Reamintirile glorioase a condamnrii pentru vinov ie a Legmântului dela Sinai
prin sacrificiile simbolice au fost înlocuite de o administrare mai glorioas i permanent a
iertrii i adevratei neprihniri prin Isus Hristos ca noul i permanentul nostru Mare Preot.
Prin Duhul Sfânt, Hristos d slujitorilor Si, în a cror inimi este scris acum legea,
puterea de a discerne cum s aplice corect legile lui Dumnezeu în vie ile lor proprii (Ieremia
31:33; 1 Corinteni 2:11-14; Filipeni 1:9-10).
„Cci mie nu mi-e ruine de Evanghelia lui Hristos;” scrie Pavel „fiindc ea este
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a
Grecului; deoarece în ea este descoperit o neprihnire, pe care o d Dumnezeu, prin
credin  i care duce la credin , dup cum este scris: „Cel neprihnit va tri prin credin .”
Înv ând oamenii cum s triasc cu desvârire pentru c ei au încredere cu adevrat
în Dumnezeu a fost un aspect vital al serviciului lui Pavel. i la fel trebuie s fie adevrat i
astzi.
Discernmânt spiritual corect
Cum au deosebit Pavel i ceilal i apostoli care pr i din lege vor putea avea o aplicare
diferit în Noul Legmânt decât au avut-o în Legmântul dela Sinai?
Tot discernmântul dumnezeiesc trebuie s cad în limite ce sunt permise legal de
Scripturi. Cu alte cuvinte, aplicarea corect a legii este determinat de directivele dezvluite
în Scripturile însi, nu de sim mintele sau opiniile noastre proprii. Nu trebuie s permitem
niciodat ca prerile celor care depind de tradi ia omeneasc contrar Scripturilor s ne
întoarc împotriva legii lui Dumnezeu.
Pavel subliniaz cu trie vederea c „Noi tim c Legea este bun dac cineva o
întrebuin eaz bine” (1 Timotei 1:8). Deci Cretinul trebuie s fie atent s nu accepte sau s
adopte presupuneri ne suportate de Scripturile însi.
Simplu vorbind, Biblia interpreteaz Biblia. Aceasta este în special de important
când studiem scrierile Apostolului Pavel, care a scris unele pasaje pe care mult lume le
în elege greit i deformat (vezi 2 Petru 3:15-16).
Pentru c to i noii Cretini au nevoie de ghidare, Pavel explic modul corect pe care
l-a prevzut Isus Hristos. El ne spune: „El [Isus] a dat pe unii apostoli; pe al ii, prooroci; pe
al ii, evangheliti; pe al ii, pstori i înv tori, pentru desvârirea sfin ilor, în vederea
lucrrii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, pân vom ajunge to i la unirea credin ei
i a cunotin ei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înl imea staturii plint ii lui
Hristos; ca s nu mai fim copii, plutind încoace i încolo, purta i de orice vânt de înv tur,
prin viclenia oamenilor i prin iretenia lor în mijloacele de amgire” (Efeseni 4:11-14).
O preo ime capabil spiritual este esen ial pentru sntatea i creterea noastr
spiritual în Biserica pe care a cldit-o Isus. Noi to i avem nevoie de ghidare dela preo ii
califica i spirituali ai lui Isus Hristos.
Ca s asigure c judec ile Bisericii asupra aplicrii Scripturilor în situa iile curente
sunt verificate i precise, compatibilitatea lor cu întregul Cuvânt al lui Dumnezeu trebuie s
fie verificat în întregime. Dup cum Pavel i-a explicat lui Timotei: „Caut s te înf iezi
înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrtor care n-are de ce s-i fie ruine, i
care împarte drept Cuvântul adevrului” (2 Timotei 2:15).
Deci, trebuie s fim aten i s cutm sfaturi spirituale numai dela preo ii care cred
„orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Luca 4:4) i care înva  cu credin  c
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„Toat Scriptura este însuflat de Dumnezeu i de folos ca s înve e, s mustre, s îndrepte,
s dea în elepciune în neprihnire” (2 Timotei 3:16).
De aceea Pavel a scris: „Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? i cum
vor crede în Acela, despre care n-au auzit? i cum vor auzi despre El fr propovduitor? i
cum vor propovdui, dac nu sunt trimei? Dup cum este scris: „Cât de frumoase sunt
picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!” (Romani 10:14-15).
Noi trebuie s fim cu mare grij ca preo ii i înv torii dela care cutm ghidare
spiritual cunosc bine Biblia i o predau exact – în loc s o interpreteze conform tradi iilor
omeneti. Pavel ne avertizeaz s fim cu grij de cei care „sunt nite apostoli mincinoi,
nite lucrtori îneltori, cari se prefac în apostoli ai lui Hristos” (2 Corinteni 11:13).
Cldind pe principii fundamentale
Este trist, dar chiar i unii dintre Cretinii dela început au fost neglijeni în discernmântul corect,
priceputul i aplicatul corect a inteniilor Scripturilor. Autorul Evreilor le-a spus c „În adevr,
voi cari de mult trebuia s fii învtori, avei iar trebuin de cineva s v învee cele dintâi adevruri
ale cuvintelor lui Dumnezeu, i ai ajuns s avei nevoie de lapte, nu de hran tare. i oricine nu
se hrnete decât cu lapte, nu este obicinuit cu cuvântul despre neprihnire, cci este un prunc.
Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a cror judecat s-a deprins, prin întrebuinare,
s deosebeasc binele i rul” (Evreii 5:12-14). O asemenea îndemânare vine dela studiul „cuvântului
neprihnirii” cu regularitate i folosindu-l cu îndemânare peste perioade îndelungate de timp.
Dup cum s-a menionat mai devreme, tot ceea ce Dumnezeu ne-a dezvluit prin legea Sa are o
int central – s ne învee s iubim aa cum iubete El. Conform legii, dragostea aceea este concentrat
în dou direcii distincte: prima spre Dumnezeu, i dup aceea spre aproapele nostru omenesc,
care suntem toi creai în imaginea lui Dumnezeu. Cele Zece Porunci extind principiile acelea
de dragoste. Dumnezeu dorete s scrie în întregime principiile acestea în inimile noastre
(vezi „Cele Zece Porunci: Chei în Legea Dragostei,” începând la pagina 37). S ne întoarcem
acum atenia specific la cum îi ajut Isus Hristos personal pe cei care primesc Duhul Sfânt –
în particular în deosebirea i aplicarea corect a principiilor legii lui Dumnezeu în Noul Legmânt
cu o inim pur.
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Capitolul 3

Marele Preot esenial pentru M‚ntuire
„aintii-v privirile la Apostolul i Marele Preot al mrturisirii noastre,
adic Isus, care …a fost gsit vrednic s aib o slav cu atât mai mare decât
a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o cas are mai mult cinste decât casa
însi” (Evreii 3:1-3).

Cu capitolul acesta începem s ne adresm pasajelor din cele cinci scrisori din Noul

Testament care sunt înelese i interpretate greit în mod regulat. Patru dintre acestea
– Galateni, Romani, Efeseni i Coloseni – îl declar explicit pe autorul lor s fie apostolul
Pavel. Cealalt, Evreii, îi este atribuit tradiional tot lui, ceea ce este cel mai plauzibil.
Dei fiecare secie din Biblie este adesea interpretat greit, pasajele din scrisorile lui Pavel
sunt în particular denaturate cu consisten (vezi 2 Petru 3:15-16), în special în ce privete
Noul Legmânt i legea lui Dumnezeu.
Începem în Evrei, care contrasteaz rolul lui Isus Hristos ca mediator al Noului
Legmânt cu rolul lui Moise ca mediator al Vechiului Legmânt sau Legmântul dela Sinai.
Moise a fost gigantul istoric al Iudaismului primului secol. Când primii Cretini
L-au acceptat pe Isus Hristos, mijlocitorul Noului Legmânt, ca Mântuitor i ca un Profet
mai mare decât Moise, cei mai muli Evrei – în special conductorii religioi – au fost foarte
ofensai. Ei au refuzat s-L accepte pe Isus Hristos ca Marele lor Preot sau un Profet mai
mare decât Moise.
Implicaiile acestei probleme sunt adresate în cartea Evrei. A fost scris ca s
explice superioritate preoiei lui Hristos, peste aceea a marelui preot Levitic numit sub
Legmântul dela Sinai, i s verifice din Scripturi c Isus Hristos este un profet mai mare ca
Moise.
În contextul acesta, Evreii acoper distinciile dintre Legmântul dela Sinai i Noul
Legmânt – i rolul legii lui Dumnezeu în fiecare.
Preoia lui Hristos este superioar
Pentru c Moise a fost o asemenea figur dominant în Iudaismul primului secol, cei
mai muli evrei au refuzat orice posibilitate ca Isus Hristos s fi fost „Profetul” pe care
Moise l-a prezis în Deuteronom 18:15. Evreii primului secol au sperat cu nerbdare c
profetul avea s apar în timpul vieii lor (compar Marcu 6:14-16; Ioan 1:21, 25; 7:40).
Dar ei s-au ateptat ca El s vin ca un mare conductor militar care avea s organizeze o
armat Evreiasc s-i elibereze de subt ocupaia Roman.
Prerea lor obinuit despre ei înii a fost c ei erau victimele neprihnite ale lui
Dumnezeu meritând libertatea, nu pctoii având nevoie de iertarea Lui. Ei au anticipat un
rege cuceritor – nu un Mântuitor care avea s rezolve problema pcatului murind pentru ei.
Ca rezultat, un Mântuitor care ar muri pentru pcatele lor, în loc s conduc o revolt
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împotriva armatelor romane cu scopul de a restabili tronul lui David, a fost pentru ei o
„pricin de poticnire” (1 Corinteni 1:23).
Cartea Evreii a fost scris s contracareze gândirea aceasta oarb i s dovedeasc
sistematic din Scripturi ce a fost Mântuitorul proorocit s fie i s fac la prima Lui venire.
Autorul Evreii, din nou probabil Pavel, folosete Scripturile Vechiului Testament s
dovedeasc c Isus Hristos este Mântuitorul proorocit care a fost explicit prezis s fie un
profet superior atât lui Moise cât i lui Aaron. Aceleai Scripturi au declarat de asemenea c
El avea s fie declarat un Mare Preot nou i mult superior.
Deci, o înelegere clar a raionamentului i coninutului crii Evreii este esenial
ca s apreciem cât de complet a planificat Dumnezeu dinainte misiunea i munca lui Isus
Hristos, Marele nostru Preot, în special aceea a primei Lui veniri.

Fiu al lui David i Fiu al lui Dumnezeu
În Evreii 1, autorul citeaz scripturi specifice ca s dovedeasc cum avea s vin
Mântuitorul proorocit nu numai ca fiu al lui David dar de asemenea ca Fiu al lui Dumnezeu
(versul 2), chiar fiind „oglindirea slavei Lui i întiprirea Fiinei Lui” (versul 3). De
asemenea, El „ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a motenit un Nume mult mai
minunat decât al lor” (versul 4). Tema preoiei superioare a lui Isus Hristos, ca Mântuitor,
continu prin tot restul crii Evreii.
Pentru c domnia Mântuitorului peste Împria Israelului a fost atât de mult
anticipat de Evrei, autorul Crii Evreii se duce acum la Psalmi ca s dovedeasc c
Dumnezeu intenioneaz s-i in promisiunea Sa ca s aeze înc odat un fiu al lui David
pe tronul Israelului. Dar Acela care avea s ia tronul urma s fie nu numai un fiu al lui
David dar de asemenea i Fiul lui Dumnezeu. Evreii 1:8 citeaz un pasaj din Psalmi ca s
arate c Dumnezeu va stabili pe „tron” pe „Fiul” Su peste „Împria” promis Lui.
Pasajul acela citat promite: „Scaunul Tu de domnie, Dumnezeule, este vecinic;
toiagul de domnie al împriei Tale este un toiag de dreptate. Tu iubeti neprihnirea, i
urti rutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tu Te-a uns cu un untdelemn de
bucurie, mai pe sus decât pe tovarii [profeii precedeni] Ti de slujb” (Psalm 45:6-7).
Cuvintele „te-a uns” sugereaz o referin la cuvântul Ebraic pentru Mântuitor – Cel
Uns. Echivalentul românesc este Hristos.
În Evreii 2:5 autorul continu s arate c Mântuitorul urmeaz s fie fcut
Conductorul divin peste „lumea viitoare” în loc de împriile epocii noastre. Isus, desigur,
a fost fcut deja Capul adevratei Sale Biserici, Trupul lui Hristos (Efeseni 1:22-23).
Cu privire la scopul guvernului lui Hristos, autorul Evreii face vederea aceasta:
„toate le-ai supus supt picioarele lui.” În adevr, dac i-a supus toate, nu i-a lsat nimic
nesupus. Totui, acum, înc nu vedem c toate îi sunt supuse. Dar pe Acela, care a fost fcut
„pentru puin vreme mai pe jos decât îngerii”, adic pe Isus, Îl vedem „încununat cu slav
i cu cinste”, din pricina morii, pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El
s guste moartea pentru toi” (Evreii 2:8-9).

The New Covenant, Does It Abolish God's Law - Noul Legmânt, anuleaz el legea lui Dumnezeu.doc?

- 43 -

Prima prioritate a lui Dumnezeu pentru Mântuitor a fost s prevad toat omenirea
cu un Mântuitor – s deschid ua pentru justificare i mântuire pentru to i, cei care se vor
poci. Isus, Mântuitorul proorocit, a trebuit mai întâi s împlineasc misiunea acelui
Mântuitor – s propovduiasc pocin a i atunci s-i ia asupra Sa pedeapsa cu moartea
pentru pcat pe care o meritm noi to i. Deci, Împr ia Sa nu a fost proorocit s fie
stabilit la prima Sa venire. Dar va fi stabilit când se va reîntoarce.
În capitolul 3, autorul se duce direct la punctul su principal: „Moise i Isus au fost
amândoi credincioi lui Dumnezeu, dar Isus este mai mare decât Moise (versurile 1-3). În
casa lui Dumnezeu Moise a fost un slujitor credincios (versurile 4-5). „Dar Hristos este
credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. i casa Lui suntem noi, dac pstrm pân la
sfârit încrederea nezdruncinat i ndejdea cu care ne ludm” (versul 6). Cu alte cuvinte,
pozi ia lui Hristos în familia lui Dumnezeu este superioar lui Moise i tuturor celorlal i
copii ai lui Dumnezeu care vor intra în familia Sa venic.
Pentru Evrei, templul a fost casa lui Dumnezeu. Înainte de distrugerea lui în 70 A.D.
Iudaismul a fost o religie bazat pe templu. Aproape totul în închinciunea lor la Dumnezeu
se învârtea în jurul templului. Dar dup 70 A.D. – urmând distrugerii templului – Iudaismul
a fost transformat, din necesitate, într-o religie decentralizat bazat pe sinagog. Preo ii lor
nu au mai avut nici o func ie viabil.
Cretinii, pe de alt parte, înc au avut un „un Mare Preot însemnat, care a strbtut
cerurile-pe Isus, Fiul lui Dumnezeu” (Evreii 4:14). Dar pozi ia însemnat a acestui Mare
Preot nu înseamn c El nu este în contact i nu în elege prin ce trecem noi ca fiin e
omeneti. Fiind El însui om, El nu este „un Mare Preot, care s n-aib mil de slbiciunile
noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca i noi, dar fr pcat” (versul 15).
Un motiv important pentru care a fost angajat Hristos ca Mare Preot a fost s secure
o solu ie problemei pcatului – i având un Mare Preot capabil s dea ajutor fiecrei
persoane care îngenuncheaz în rugciune în fa a tronului lui Dumnezeu s cear ajutor. i
în Hristos avem pe unul care este atât venic cât i atotputernic, la fel ca i Unul care a
suferit via a ca fiin  omeneasc.
În Evreii 5 ideea accentuat este c schimbarea în preo ie a fost instituit prin
angajarea de Dumnezeu Tatl. „Domnul Mi-a zis: „Tu eti Fiul Meu! Astzi Te-am nscut”
[citat din Psalm 2:7], i el spune într-un alt loc: „Tu eti preot în veac, în felul lui
Melhisedec” [citat din Psalm 110:4] (Evreii 5:5-6).

Iertarea i Legea:
Dece sunt ele inseparabile?
Cuvântul iertare este folosit în
mod regulat de unii oameni religioi ca i
cum ar înlocui toat nevoia de a ne supune
legii lui Dumnezeu. Concluzia aceasta
este nu numai greit dar chiar diabolic!
Aici este motivul: Fr lege nu ar
fi nevoie de iertare. Cuvântul iertare, aa
cum este tradus în Noul Testament
cuvântul Grec charis, înseamn „favoare”
artat liber – un dar (de aici deriv

cuvântul caritate). În context religios
cuvântul gra ie este folosit cel mai adesea
pentru darul de iertare (gra ierea). Se
refer la felul cum extinde Dumnezeu
favoarea Sa pctoilor poci i prin
iertarea nesupunerii lor anterioare a legii –
„pcatelor celor mai înainte fcute”
(Romani 3:25, Biblia Ortodox Român)
de ei.

The New Covenant, Does It Abolish God's Law - Noul Legmânt, anuleaz el legea lui Dumnezeu.doc?

- 44 -

Aceasta este necesar pentru c
„oricine face pcat, face i frdelege; i
pcatul este frdelege” (1 Ioan 3:4).
Dac nu este lege de înclcat, atunci nu
este nici un asemenea lucru ca pcatul. i
dac nu este pcat, însi no iunea iertrii,
ca iertarea lui Dumnezeu, nu are absolut
nici o semnifica ie.
Dumnezeu nu ne anuleaz simplu
pcatele, faptele noastre de frdelege.
Nici nu este c nu le bag în seam. În
loc, „Hristos a murit pentru pcatele
noastre, dup Scripturi” (1 Corinteni
15:3), astfel ca „prin harul lui Dumnezeu,
El s guste moartea pentru to i” (Evrei
3:9).
Cu alte cuvinte, a fost pentru a
pune favoarea lui Dumnezeu – iertarea Sa
– la dispozi ia tuturor celor ce se pociesc
(prin întoarcerea dela pcat) c Isus „S'a
dat pe Sine însui pentru noi, ca s ne
rscumpere din orice frdelege, i s-i
cur easc un norod care s fie al Lui, plin
de râvn pentru fapte bune” (Tit 3:14).
Deci, iertarea acoper mai mult
decât numai iertarea pcatelor din trecut.
Include de asemenea darul Duhului Sfânt
care s ne ajute s ascultm de legile lui
Dumnezeu.
Într-adevr, se refer la
toate darurile lui Dumnezeu gratuite i
nemeritate.
Include ajutorul Lui la

început în întoarcerea ini ial dela pcat i
conducându-ne spre adevrul i modul Lui
de via , iertarea pcatelor din trecutul
nostru i pân la urm acordându-ne cel
mai mre dar din toate – via a venic în
Împr ia Sa.
Dar fr lege, iertarea ar fi fr
semnifica ie pentru c nu ar fi nici o
modalitate s definim pcatul. Totui fr
gra iere,
iertarea
pcatului
pentru
înclcarea legii lui Dumnezeu nu ar putea
fi pus la dispozi ia noastr.
Aa c Isus a murit i a înviat din
nou ca s pun iertarea la dispozi ia
fiecruia care este râvnitor i binevoitor s
se „Duc, i s nu mai pctuiasc” (Ioan
8:11). Prin gra iere, putem fi mai întâi
ierta i de frdelegile noastre i dup
aceea întri i de Duhul Sfânt s ne
supunem legii lui Dumnezeu din inim –
cu scopul i promisiunea final de a putea
tri eternitate în supunere perfect.
Astfel, legea i iertarea sunt
absolut inseparabile. Legea este necesar
s defineasc pcatul i consecin ele lui.
Gra ierea este necesar pentru ca pctoii
s poat fi ierta i i condui la supunere lui
Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt i
ajutorul lui Isus Hristos, care este
Mântuitorul i Marele nostru Preot.

Perfectul Mare Preot
Urmtor, cartea Evreii compar exemplul de supunere perfect a lui Isus Hristos cu
acelai fel de supunere la care El se ateapt dela adep ii Lui. Capitolul 5 continu: „mcar
c era Fiu, a înv at s asculte prin lucrurile pe cari le-a suferit. i dup ce a fost fcut
desvârit, S'a fcut pentru to i cei ce-l ascult, urzitorul unei mântuiri vecinice” (versurile
8-9).
Isus s-a supus scripturilor Vechiului Testament. El le poruncete discipolilor Si s-I
urmeze exemplul i s predice aceeai supunere altora (Matei 28:19-20).
Autorul cr ii Evreii îi îndeamn pe acei Cretini care au neglijat s-i dezvolte o
îndemânare adevrat în aplicarea corect a Scripturile la vie ile lor: „În adevr, voi cari de
mult trebuia s fi i înv tori, ave i iar trebuin  de cineva s v înve e cele dintâi
adevruri ale cuvintelor lui Dumnezeu [Scripturile Ebraice], i a i ajuns s ave i nevoie de
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lapte, nu de hran tare. i oricine nu se hrnete decât cu lapte, nu este obicinuit cu cuvântul
despre neprihnire, cci este un prunc” (Evreii 5:12-13).
i atunci Evreii 6:1 continu cu apelul acesta: „De aceea, s mergem spre cele
desvârite.” Versurile urmtoare acoper principiile pe care urmrirea aceea iluminat a
perfec iunii spirituale trebuie s fie fondat, i perseveren a diligent de care avem nevoie,
pentru a continua acea urmrire.
Atunci, în capitolul 7 autorul se întoarce din nou la preo ia lui Hristos. El explic
cum c exist un precedent, un model anterior, pentru ca Isus Hristos s primeasc oficiul de
Mare Preot. Scripturile au prezis clar c El avea s devin Mare Preot „dup rânduiala lui
Melhisedec”, i nu dup rânduiala lui Aaron” (versul 11).
Melhisedec a fost un preot al lui Dumnezeu cu sute de ani mai înainte ca preo ia
Levitic s fi fost stabilit (vezi Genesa 14:18-19). Dup ce a primit zeciuiala (o zecime)
din prada recuperat de Avraam urmând o btlie, Melhisedec l-a binecuvântat pe Avraam.
Actul acesta de binecuvântare a lui Avraam a confirmat c Melhisedec a fost mai mare decât
Avraam.
Cineva poate fi „binecuvântat” în maniera aceea numai de cineva mai mare ca el
însui. Aceasta, confirm deci, c Isus, având acelai grad ca i Melhisedec, îi este superior
lui Avraam i deci superior preo ilor Levi i care au descins din Avraam. Aceasta verific
cum Isus Hristos, a crui natere nu a fost din a tribului preo esc al Levi ilor, i totui legitim
din punct de vedere al scripturilor ca noul nostru Mare Preot.
Un Preot nou a necesitat schimbri în lege
Aceasta ne aduce la punctul cel mai important acoperit în scrisoarea aceasta pentru
Evrei: „Pentruc, odat schimbat preo ia, trebuia numaidecât s aib loc i o schimbare a
Legii” (Evreii 7:12). În capitolele 8-10 autorul explic cum transferul preo iei asupra lui
Isus Hristos este motivul central c au fost necesare anumite schimbri în lege pentru a
acomoda tranzi ia.
La jonc iunea aceasta, este vital ca s în elegem c a aduce modificri într-un cod de
lege stabilit nu anuleaz întregul cod al legii – îi modific numai anumite por iuni. Este
esen ial s sesizm aceasta dac urmeaz s în elegem corect cum, dece i în ce manier a
putut fi modificat legea care a început s fie scris într-o carte la Muntele Sinai.
Mai întâi, trebuie s în elegem motivul pentru modificrile acestea. Motivul acela
este explicat cu claritate: „Punctul cel mai însemnat al celor spuse este c avem un Mare
Preot, care S'a aezat la dreapta scaunului de domnie al Mririi, în ceruri, ca slujitor al
Locului prea sfânt i al adevratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul”
(Evrei 8:1-2).
Schimbrile în lege au devenit necesare ca s acomodeze un nou i permanent Mare
Preot i o concep ie nou i mai exact a templului în care Dumnezeu va fi prezent activ prin
darul Duhului Sfânt.
Prin Isus Hristos înlocuind marele preot Levitic, Biserica pe care a cldit-o El va
avea preceden  peste un templu material.
Dup cum explic Pavel: „Aa dar, voi nu mai sunte i nici strini, nici oaspe i ai
casei, ci sunte i împreun cet eni cu sfin ii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidi i pe
temelia apostolilor i proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toat
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cldirea, bine închegat, crete ca s fie un Templu sfânt în Domnul. i prin El i voi sunte i
zidi i împreun, ca s fii un lca al lui Dumnezeu, prin Duhul” (Efeseni 2:19-22).

Un Mare Preot dornic s ne ajute
Cheia rezolvrii problemei pcatului este ajutorul pe care îl primim prin Isus Hristos.
Isus s-a nscut nu numai ca s fac posibil iertarea trecutului, dar ca s ne ajute s cucerim
cet ile pcatului, obiceiurile înrdcinate care sunt atât de greu de eliminat din vie ile
noastre. El este milostivul nostru Mare Preot din ceruri (Evreii 2:17-18; 8:1-2; 9:11-14;
10:19-23), mijlocind la Tatl în favoarea noastr (Romani 8:34).
Aa cum explic Ioan: „Dac ne mrturisim pcatele, El este credincios i drept, ca
s ne ierte pcatele i s ne cur easc de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).
Isus este gata întotdeauna s ne ajute s fim victorioi asupra pcatului: „pentruc
oricine este nscut din Dumnezeu, biruiete lumea; i ceeace câtig biruin  asupra lumii,
este credin a noastr. Cine este cel ce a biruit lumea, dac nu cel ce crede c Isus este Fiul
lui Dumnezeu?” (1 Ioan 5:4-5).
Apostolul Ioan, în timp ce recunoate slbiciunile noastre omeneti, ne încurajeaz s
nu ne predm pcatului: „Copilailor, v scriu aceste lucruri, ca s nu pctui i. Dar dac
cineva a pctuit, avem la Tatl un Mijlocitor (Sau Advocat. Grecete: Paraclet, adic
aprtor, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihnit. El este jertfa de ispire pentru pcatele
noastre; i nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi” (1 Ioan 2:1-2).
Aceasta ne d toate motivele pentru încurajare în lupta noastr zilnic împotriva
pcatului. La urma urmei, Hristos a suferit aceleai tenta ii i în elege complet situa ia
noastr: „Astfel, fiindc avem un Mare Preot însemnat, care a strbtut cerurile - pe Isus,
Fiul lui Dumnezeu - s rmânem tari în mrturisirea noastr. Cci n-avem un Mare Preot,
care s n-aib mil de slbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca i
noi, dar fr pcat. S ne apropiem dar cu deplin încredere de scaunul harului, ca s
cptm îndurare i s gsim har, pentru ca s fim ajuta i la vreme de nevoie” (Evreii 4:1516).
Cum putem noi ob ine ajutorul acela? Isus rspunde: „Cere i, i vi se va da; cuta i
i ve i gsi; bate i, i vi se va deschide. Cci ori i cine cere, capt; cine caut, gsete; i
celui ce bate, i se deschide” (Matei 7:7-8).
Relaii noi, accenturi noi
Cu toate schimbrile acestea, Dumnezeu a mrit ateptrile Sale dela poporul Su.
Legmântul dela Sinai nu a produs neprihnire care s dureze. Preo ii lui au putut împlini
numai simbolic rolul pe care Isus Hristos îl împlinete complet în Noul Legmânt.
Deci unele schimbri în lege au fost necesare ca s suporte rela ia aceasta nou i
îmbunt it. Noul accent va fi în schimbarea inimilor i min ilor oamenilor în loc de
perpetuarea unei mul imi de ritualuri i ceremonii simbolice (Evreii 8:10).
Tabernacolul fizic cu sistemul lui figurativ i ceremonial de închinciune a fost
numai o msur temporar. Valoarea lui a fost numai simbolic – indicând figurativ ce a
avut Dumnezeu în minte, într-o scar mai mare, pentru viitor. Serviciile sale au fost numai
„o asemnare pentru vremurile de acum, cînd se aduc daruri i jertfe, cari nu pot duce pe cel
ce se închin în felul acesta, la desvârirea cerut de cugetul lui” (Evreii 9:9).
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Nici unul dintre aspectele ceremoniale ale Legmântului dela Sinai poate defini
neprihnirea cu respect la inimile, minile i aciunile oamenilor. Serviciile acelea rituale
pot numai s aminteasc oamenilor de vinovia suferit prin înclcarea legilor spirituale
care definesc pcatul. Ele au fost preocupate cu „toate cele privitoare la mâncri, buturi i
felurite splturi, doar nite porunci pmânteti, date pân la o vreme de îndreptare” (versul
10).
Acel „timp de îndreptare” a început cu prima venire a lui Isus Hristos ca Mântuitor.
Dup cum explic cartea Evreii, sistemul de închinciune ritual al templului în existen
atunci a reprezentat „umbra bunurilor viitoare, nu înfiarea adevrat a lucrurilor, nu poate
niciodat, prin aceleai jertfe, cari se aduc neîncetat în fiecare an, s fac desvârii pe cei
ce se apropie” (Evreii 10:1).
Folosirea cuvântului umbr ca s descrie sistemul acela de ritualuri este de ajutor în
înelegerea a ce ne spune cartea Evreii despre sistemul acesta sacrificial ceremonial. În
tocmai cum apropierea unei umbre dezvluie forma sau conturul a ceea ce vine, tot aa
sistemul ritual al Legmântului dela Sinai a dezvluit numai o reprezentare parial a rolului
lui Isus Hristos ca o mrea ofert de sacrificiu pentru pcatele omenirii i al rolului lui
ulterior de Mare Preot.
Sacrificiile tabernacolului i ale templului care au anticipat rolul lui Isus Hristos au
fost focarul central sistemului de închinciune al Vechiului Legmânt. Dar, conform cu
autorul crii Evreii, a fost clar c valoarea sacrificiilor acelea a fost numai simbolic:
„Altfel, n-ar fi încetat ele oare s fie aduse, dac cei ce le aduceau, fiind curii odat, n-ar
mai fi trebuit s mai aib cunotin de pcate? Dar aducerea aminte a pcatelor este înnoit
din an în an, tocmai prin aceste jertfe; cci este cu neputin ca sângele taurilor i al apilor
s tearg pcatele” (versurile 2-4).
Este vital de important s observi c autorul crii Evreii, din nou tradiional i cel
mai posibil Pavel, intenionat limiteaz discuiile sale la schimbrile din Lege în aspectele ei
temporare i ceremoniale. El nu sugereaz nici odat c nici o lege a lui Dumnezeu care
definete neprihnirea, sau pcatul, ar fi încetat. Dimpotriv, Pavel scrie în Romani 3:20 c
„prin Lege vine cunotina deplin a pcatului.” Pcatul este definit de Legea lui Dumnezeu
(1 Ioan 3:4) – cum a fost din totdeauna i va fi întotdeauna.
Cartea Evreii explic: „Cci, dac pctuim cu voia, dup ce am primit cunotina
adevrului, nu mai rmâne nici o jertf pentru pcate, ci doar o ateptare înfricoat a
judecii, i vpaia unui foc, care va mistui pe cei rzvrtii” (Evreii 10:26.27). Oricine
dorete s primeasc sacrificiul lui Isus Hristos pentru iertare „nu poate continua deliberat s
fac pcate” i s fie acceptat de Dumnezeu.
Regulile menionate în Evreii ca fiind schimbate nu includ legile care definesc
pcatul. În loc, insist autorul, o zi de fcut bilanul i de fcutul judecii, este înc foarte
mult parte din planul lui Dumnezeu pentru acei care refuz s se opreasc dela pcat. El
chiar clasific pe cei care cu cunotin i deliberat sau cu voin, prefer s continue s
pctuiasc.
Credina de a fi supus
Începând cu Evreii 10:35-36, autorul caut s întreasc încrederea cititorului în
„împlinirea voii lui Dumnezeu.” În capitolul 11 el d exemple din Vechiul Testament de
oameni care au avut credina s fac ce le-a spus Dumnezeu s fac în circumstane dificile.
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El îi prezint ca oameni ale cror exemple noi ar trebui s urmm. Ei l-au ascultat pe
Dumnezeu în împrejurri grele. Noi nu trebuie s facem mai pu in.
„i noi, dar,” zice autorul, „fiindc suntem înconjura i cu un nor aa de mare de
martori [slujitorii supui ai lui Dumnezeu men iona i în Vechiul Testament], s dm la o
parte …pcatul care ne înfoar aa de lesne, i s alergm cu struin  în alergarea care ne
st înainte” (Evreii 12:1).
Cartea Evreii îi sftuiete simplu pe Cretinii credincioi s urmeze exemplul
slujitorilor lui Dumnezeu din Vechiul Testament care, din cauza credin ei lor, au refuzat s
pctuiasc cu riscul de a-i pierde vie ile. Credin a aceasta înseamn s ai curajul s faci ce
poruncete Dumnezeu fr ovire din cauza dificult ii i a riscului personal. Înseamn o
credin  vie i activ de supunere lui Dumnezeu, nu o credin  moart sau adormit fr
convingere sau curaj de a-I face voia Lui.
Iacov explic aceasta cu foarte mult claritate: „Dar va zice cineva: „Tu ai credin a,
i eu am faptele.” „Arat-mi credin a ta fr fapte, i eu î i voi arta credin a mea din faptele
mele.”
„Tu crezi c Dumnezeu este unul, i bine faci; dar i dracii cred... i se înfioar! Vrei
dar s în elegi, om nesocotit, c credin a fr fapte este zdarnic? Avraam, printele nostru,
n-a fost el socotit neprihnit prin fapte, cînd a adus pe fiul su Isaac jertf pe altar? Vezi c
credina lucra împreun cu faptele lui, i, prin fapte, credin a a ajuns desvârit” (Iacov
2:18:22).
Numai având acces constant la un Mare Preot viu, permanent, este posibil pentru noi
s-L ascultm pe Dumnezeu într-o manier care s-i fac Lui plcere. Evreii 4:14-16
recapituleaz aceasta în urmtoarele cuvinte: „Astfel, fiindc avem un Mare Preot însemnat,
care a strbtut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – s rmânem tari în mrturisirea
noastr. Cci n-avem un Mare Preot, care s n-aib mil de slbiciunile noastre; ci unul care
în toate lucrurile a fost ispitit ca i noi, dar fr pcat. S ne apropiem dar cu deplin
încredere de scaunul harului, ca s cptm îndurare i s gsim har, pentru ca s fim ajuta i
la vreme de nevoie.
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Capitolul 4

Tiatul împrejur opus
„Noii Creaii” în Hristos
„Cci în Hristos Isus nici tierea împrejur, nici netierea împrejur nu sunt
nimic, ci a fi o fptur nou” (Galateni 6:15).

Obiceiul evreiesc de a pretinde gentililor (ne-evreii) s fie tiai împrejur pentru a fi

acceptai în compania lor a ameninat unitatea Bisericii de început. Apostolii au convocat o
conferin special la Ierusalem pentru a se adresa acestei chestiuni, astfel ca perspectiva
corect a justificrii prin credina în i prin Hristos s nu fie deformat.
Într-o scrisoare trimis congregaiilor gentile (ne-evreieti) la sfâritul conferinei
aceleia, apostolii au confirmat în scris c ei au czut cu toii de acord în aceast privin. Ei
au explicat, „Fiindc am auzit c unii, plecai dintre noi, fr vreo însrcinare din partea
noastr, v-au turburat prin vorbirile lor, i v-au zdruncinat sufletele, zicând s v tiai
împrejur i s pzii Legea” (Faptele Apostolilor 15:24).
Acei care au tulburat bisericile din Antiohia, i în alte regiuni, au încercat s-i
conving pe gentilii Cretini c „Dac nu suntei tiai împrejur dup obiceiul lui Moise, nu
putei fi mântuii” (versul 1).
Noul Testament vorbete despre tierea împrejur a inimii. Dar chiar i Moise
proorocise cu mult înainte: „Domnul, Dumnezeul tu, îi va tia împrejur inima ta i inima
seminei tale, i vei iubi pe Domnul Dumnezeul tu, din toat inima ta i din tot sufletul tu,
ca s trieti” (Deuteronom 30:6).
Pavel a confirmat de asemenea aceasta, scriind c „Iudeu este acela care este Iudeu
înluntru; i tiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slov; un astfel de Iudeu îi
scoate lauda nu dela oameni, ci dela Dumnezeu” (Romani 2:29). Astfel, adevraii Evrei –
adevraii Cretini – sunt aceia care sunt tiai împrejur spiritual, cu duhul rebelios al minii
omeneti rezistat, înbuit i subjugat în supunere lui Dumnezeu prin Duhul lui Sfânt.
Dintre aceia care au insistat c credincioii gentili ar trebui s observe manifestrile
exterioare simbolice ale legii, muli au fost motivai de dorina unei armonii cu comunitatea
Evreiasc ne-cretin. Dar dup cum a fost discutat în capitolul 2, aspectele acelea ale legii
numai sunt necesare. Cartea Evreii explic complet aceasta. Dar scrisoarea aceia nu fusese
înc scris când problema tiatului împrejur a gentililor a condus la criz în Galatia.
Pavel accentueaz importana morii lui Hristos
Adresându-se acestei aceleiai chestiuni, Pavel explic Galatenilor: „Toi cei ce
umbl dup plcerea oamenilor, v silesc s primii tierea împrejur, numai ca s nu sufere
ei prigonire pentru Crucea lui Hristos” (Galateni 6:12).
La începutul Bisericii Noului Testament, anumii învtori fali au încercat s
conving convertiii gentili c ei nu pot fi justificai (s aib pcatele lor iertate) simplu
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numai pocindu-se, crezând în Evanghelie, i acceptând sacrificiul lui Isus Hristos pentru
iertarea pcatelor lor.
În schimb, ei propovduiau c justificarea este posibil numai dac ei erau tiai
împrejur fizic i aderau la alte legi temporare, care fuseser date la Muntele Sinai. Apostolii
au respins categoric argumentul acesta. Pavel a pledat cu trie împotriva lui în scrisoarea sa
pentru Galateni.
Cretinii gentili din provincia Galatia erau îndemnai s accepte tierea împrejur
astfel ca barierele pentru tovria între ei i Evrei puteau fi doborâte. Evreii limitau
interaciunea lor cu gentilii în cea mai mare parte numai la activiti de afaceri. Mâncatul
împreun la aceeai mas era interzis. Chiar i Petru a ezitat la început s mearg
împotriva acestui tabu (Faptele Apostolilor 10:25-29).
Aceia care îi instigau pe Galateni susineau c tiatul împrejur este esenial pentru a
fi complet acceptat în poporul lui Dumnezeu (Evreii). Tiatul împrejur ar fi deschis poarta
tovriei gentililor în întreaga comunitate evreiasc. De asemenea ar fi înlturat mult din
tensiunea dintre Cretini i Evreii necredincioi.
Dar încercarea de a rezolva chestiunea aceasta cu tiatul împrejur amenina s creeze
o alt, mult mai mare, problem de identitate. Tiatul împrejur fizic numai i-a identificat pe
Evrei ca descendenii naturali ai lui Abraham. Dumnezeu le oferea atât evreilor cât i
gentililor justificarea i mântuirea ca copiii Si prin Isus Hristos, nu prin tierea împrejur
fizic. Protejarea identitii lor perceput corect ca copiii justificai ai lui Dumnezeu a fost
ce era în joc.
Deci scopul scrisorii lui Pavel pentru Galateni a fost s clarifice c devenind
descendenii adoptivi ai lui Iuda (str-str nepotul lui Avraam dela care deriv termenul de
Iudeu [Evreu] nu oferea gentililor nimic cu privire la mântuire prin tiatul împrejur. Chiar i
Evreii tiai împrejur au trebuit s fie justificai prin sângele lui Hristos i dup aceea prin
tritul unei viei îndrumat de Duhul Sfânt.
Cu toate acestea, muli dintre Gentilii din Galatia au fost impresionai (sau
intimidai) de argumentul tierii împrejur. Ei l-au privit ca un mod rezonabil de a-i
schimba identitatea lor social ambigue nici de pgâni, nici de Evrei.
Dumnezeu l-a inspirat pe Pavel s priveasc întregul tablou foarte diferit. Ce erau
gentilii Galateni îndemnai s accepte ar fi schimbat întreaga lor percepie de cât de
important era sacrificiul lui Hristos pentru ei. Le-ar fi îmbâcsit înelegerea lor c justificarea
este prin iertarea dela Dumnezeu prin credina în Sângele vrsat al lui Hristos i prin
supunerea cu credina ce vine prin prezena interioar a lui Hristos prin Duhul Sfânt.
Pavel a presimit c aceast schimbare ar fi prezentat tacit tiatul împrejur i
supunerea diligent legilor lui Dumnezeu ca singura cale de obinut viaa venic. Amenina
s submineze credina lor în Hristos ca Mântuitorul i Rscumprtorul lor. Ar fi putut
acoperi faptul c prin justificarea prin credin ei obinuser deja o identitate mai bun ca
copiii lui Dumnezeu i motenitori ai promisiunii fcute direct lui Avraam, decât ar fi putut
obine ei vreodat prin tiatul împrejur fizic.
Punctul lui a fost, ei nu au avut nevoie s fie adoptai ca Evrei pentru a deveni „fii ai
lui Dumnezeu” (Galateni 3:26).
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Confuzia curent asupra libertii cretine
În contracararea ereziei din
Galatia, Pavel uneori se refer la libertatea
Cretin. Dar libertatea descris de el este
foarte diferit de modul în care cuvintele
lui sunt interpretate în mod obinuit astzi.
Gândirea lui Pavel cu privire la graie,
lege, justificare i libertate au fost atâta de
rsucite în afar din context încât astzi
înelesul lor este rareori îneles corect.
Spre exemplu, vederea popular a
libertii de astzi, în special în societatea
Occidental, este c indivizii ar trebui s
fie liberi s triasc cum le place. Lumea
în general citete înelesul acesta de
libertate în Galateni.
Dar o asemenea
idee a fost complet strin lui Pavel – i
autoritilor i a societii din ziua lui
Pavel.
Guvernul Imperiului Roman a fost
o dictatur sub autoritatea unui împrat.
Relativ puin lume poseda cetenia
Roman cu drepturile ei legale asociate.
Cea mai mare parte a populaiei aparinea
altor dou clase de oameni: ne-cetenii
liberi i sclavii. Dintre acetia originau
majoritatea convertiilor cretini. Pentru a
ilustra un important adevr Pavel
contrasteaz lumea liber (ne înrobit) cu
oamenii înrobii.
Aceia care sunt justificai prin
moartea lui Hristos sunt liberi dela
condamnarea la moarte câtigat prin
pcatele din trecut. Aceia care nu sunt
justificai nu sunt eliberai de aceast
condamnare. Ca pctoi neiertai, ei
rmân, ca i criminalii condamnai la
moarte i inui în lanuri (ca în celulele
morii), ateptând execuia la vremea
judecii finale a lui Dumnezeu.
Pavel face apel la Cretini s se
separe – s triasc liberi de – din aceste

distincii bigote de clas ale lumii. El face
aceasta pentruc, pentru Biseric, „Nu mai
este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici
rob nici slobod; nu mai este nici parte
brbteasc, nici parte femeiasc, fiindc
toi suntei una în Hristos Isus” (Galateni
3:29).
Totui, el nu a reprezentat
niciodat libertatea aceasta ca fiind
liberare de legea lui Dumnezeu care
definete pcatele atât de obinuite în
lumea din jurul nostru. El indic îns c
Isus Hristos „S'a dat pe Sine însui pentru
pcatele noastre, ca s ne smulg din acest
veac ru” (Galateni 1:4).
Isus Hristos ne elibereaz de
condamnarea pe care ne-o aducem asupra
noastr prin participarea în relele societii
noastre prezente, dar nu de autoritatea
legii lui Dumnezeu. Pavel este foarte clar
c Dumnezeu „a osândit pcatul în firea
pmânteasc, trimeând, din pricina
pcatului, pe însui Fiul Su într'o fire
asemntoare cu a pcatului, pentru ca
porunca Legii s fie împlinit în noi, cari
trim nu dup îndemnurile firii
pmânteti, ci dup îndemnurile Duhului”
(Romani 8:3-4).
Pavel contrasteaz consistent
pcatul care reflect lucrrile crnii (firea
pmânteasc) cu conduita neprihnit care
reflect fructele Duhului [lui Dumnezeu]
(Galateni 5:19-23). Motivul pentru care
avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu este
c vom avea puterea de a face ce ne înva
legea. Duhul Sfânt ne deschide minile ca
s putem înelege intenia adevrat a
cilor lui Dumnezeu. Noi trebuie atunci
s cretem în caracter dumnezeiesc prin
umblatul cu strduin pe calea lui
Dumnezeu.
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Justificarea nu este „prin lege”
Pavel a rspuns, „Nu vreau s fac zdarnic harul lui Dumnezeu; cci dac
neprihnirea se capt prin Lege, degeaba a murit Hristos” (Galateni 2:21). Considerarea
supunerii legii prin mijloace fizice [materiale] (inclusiv legea tierii împrejur) ca o
modalitate de a ne ob ine justificarea ar însemna c credin a în i prin Hristos ca
Rscumprtorul i Mântuitorul nostru nu mai este necesar sau suficient.
În efect, ar transfera justificarea din trâmul milei i împuternicirii prin credin la
trâmul datoriei legale – prin ceea ce am putea câtiga prin efortul natural de strduin  în
supunere. Aceasta ar ignora faptul c Scripturile declar c toat omenirea „Scriptura a
închis totul supt pcat, pentru ca fgduin a s fie dat celor ce cred, prin credin a în Isus
Hristos” (Galateni 3:22).
Dup ce am pctuit, aten ia cea mai strduitoare în observarea legii – a oricrei legi
– pe care cineva ar realiza-o nu ar putea niciodat s câtige iertarea.
Miracolul unei „noi creaii”
Noi trebuie, ca i Pavel, s accentum c Noul Legmânt este despre tiatul împrejur
a inimii – devenind o „nou crea ie” în Hristos. Este miracolul lui Dumnezeu scriindu-i
legea în min ile i inimile noastre prin darul Duhului Sfânt, nu prin tiatul împrejur fizic.
Deci cum urmeaz s fie primit Duhul Sfânt? Aceasta a fost fcut limpede la
începutul Bisericii – în ziua când Duhul Sfânt a fost dat prima dat discipolilor.
„„Poci i-v”, le-a zis Petru, „i fiecare din voi s fie botezat în Numele lui Isus
Hristos, spre iertarea pcatelor voastre; apoi ve i primi darul Sfântului Duh” (Faptele
Apostolilor 2:38).
Nici o fapt de nici un fel nu ne poate câtiga iertarea pcatelor sau darul Duhului
Sfânt! Dei condi ionate de pocin  i credin , ambele sunt fr discu ie daruri ale gra iei
ca rezultat al sacrificiului lui Hristos pentru noi.
Deci, Pavel se duce direct la inima problemei: „O, Galateni nechibzui i! Cine v-a
fermecat, pe voi, înaintea ochilor crora a fost zugrvit Isus Hristos ca rstignit? Iat numai
ce voiesc s tiu dela voi: prin faptele Legii a i primit voi Duhul, ori prin auzirea credin ei?
Sunte i aa de nechibzui i? Dup ce a i început prin Duhul, vre i acum s sfâri i prin firea
pmânteasc [de exemplu, tiatul împrejur]?” (Galateni 3:1-3).
Acceptând nevoia pentru tiatul împrejur fizic, i posibil alte lucrri ceremoniale ale
legii, ar fi fost o negare tacit a suficien ei justificrii prin Hristos. Ar fi substituit „lucrrile
fizice ale legii” pentru sacrificiul i ajutorul Su.
Legea nu este problema
Întrebarea nu a fost dac legea lui Dumnezeu este bun sau rea. A fost dac inând
legea putem câtiga iertarea pcatelor i via a venic i dac eforturile omeneti pot chiar
s satisfac cerin ele lui Dumnezeu pentru o supunere adevrat. Punctul lui Pavel a fost c
prin „lucrrile legii” individul nu poate câtiga nimic cu privire la justificare. Însi ideea c
cineva i-ar putea câtiga iertarea i mântuirea personal este absurd.
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Legea definete pcatul i determin pedeapsa pentru el. Aceasta nu s-a schimbat
niciodat. Dar legea nu o face i nu poate s ierte pcatul. Nu prevede nici o modalitate de
a cumpra înapoi sau recupera nevinov ia dup ce cineva a comis pcatul.
Astfel Pavel explic cum c odat ce s-a comis transgresiunea, este inutil s cutm
iertarea i justificarea prin „lucrrile legii” – pentru c „to i cei ce se bizuiesc pe faptele
Legii, sunt supt blestem; pentruc este scris: „Blestemat este oricine nu struiete în toate
lucrurile scrise în cartea Legii, ca s le fac” (Galateni 3:10).
Observ c blestemul – pedeapsa cu moartea – este plasat pe cei care nu reuesc s
fac tot ce este scris în lege. Legea în sine nu este blestemul. Legea pretinde pedeapsa cu
moartea pentru to i cei care sunt nesupui, nu pentru acei care au fost întotdeauna asculttori
– aa cum a fost Isus Hristos! Blestemul (moartea) cade nu pe acela care ine legea, dar pe
acei care calc legea (fii sigur c citeti „Blestemul Legii” la pagina 55).
Vinov ia spiritual i pedeapsa cu moartea care rezult pentru toat omenirea a fost
pus pe Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Sacrificiul lui Hristos a permis s fim ierta i de
pcatele noastre i s fim justifica i. Iertarea nu vine prin nici o munc pe care am face-o
noi pentru c El, care a fost singurul care nu a pctuit niciodat, a suferit acel „blestem” al
mor ii pe care noi îl câtigaserm cu pcatele noastre. Dac nu ne pocim – încetm de a
mai pctui (Ioan 8:11) – vom pieri (Luca 13:3, 5).
Noi suntem rstignii cu Hristos
Dac noi ne pocim cu credin a c Hristos a murit în locul nostru, suntem considera i
„rstigni i” cu El, explic Pavel. „Cci eu, prin Lege, am murit fa  de Lege, ca s triesc
pentru Dumnezeu. Am fost rstignit împreun cu Hristos, i triesc... dar nu mai triesc eu,
ci Hristos triete în mine. i via a, pe care o triesc acum în trup, o triesc în credin a în
Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit i S'a dat pe Sine însui pentru mine” (Galateni 2:19-20).
C Isus Hristos a trebuit s plteasc pedeapsa cu moartea pe care o cere legea pentru
înclcrile ei arat c Dumnezeu înc privete legea Sa ca obligatorie. Condi iile ei trebuie
s fie satisfcute.
Isus a primit cerin ele punitive ale legii în locul nostru astfel ca gra ia lui Dumnezeu
s ne poat fi fcut disponibil nou. De aceea, continu Pavel, „Nu vreau s fac zdarnic
harul lui Dumnezeu; cci dac neprihnirea se capt prin Lege, degeaba a murit Hristos”
(versul 21).
Concluzia lui Pavel este bazat pe aceste adevruri esen iale:
Odat ce este stabilit pedeapsa cu moartea, legea nu poate s-i elibereze dela
aceast pedeaps pe cei care sunt vinova i.
Deci, Isus Hristos a suferit pedeapsa cu moartea la rstignirea Sa.
pentru transgresiunile noastre.
Odat ce recunoatem prin pocin  c am pctuit,
dac avem credin a în moartea lui Hristos ca plata legal pentru pedeapsa cu moartea care ni
s-ar fi cuvenit nou i ne obligm ca de acum s-L ascultm cu ajutorul Lui, atunci
Dumnezeu ne recunoate ca fiind „mor i conform Legii” – i, deci împca i cu El.
Pentru ca noi s putem s fim recunoscu i mor i conform legii, legea trebuie s fie
înc în vigoare. Justificarea ar fi fr însemntate dac nu exist nici o lege care s fie
înclcat.
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Numai având pedeapsa cu moartea iertat putem noi deveni „copii ai lui Dumnezeu”
i „împreun motenitori cu Hristos” conform promisiunii venice fcut lui Avraam
(Romani 8:16-17).
Tiatul împrejur a fost numai un semn fizic care identifica pe descendenii lui
Avraam conform cu aspectul lor fizic. Dei a avut valoare simbolic pentru poporul
Israelului, nu a prevzut nimic pentru justificare i nu a fost de nici un folos pentru anularea
vinoviei.
Deci, atracia pe care unii Galateni au avut-o pentru oferta tiatului împrejur ca s
rezolve problema relaiei lor cu comunitatea Evreiasc – în primul rând „numai ca s nu
sufere ei prigonire pentru Crucea lui Hristos” (Galateni 6:12) – era pe cale s le amenine
relaia lor cu Dumnezeu.
Îi îndruma greit în ce privea ceea ce era cu adevrat important ca s fie acceptai ca
poporul Lui sfânt. Acceptarea aceea nu poate fi obinut prin nici o „lucrare a legii” – i cu
siguran nu prin tiatul împrejur.

„Blestemul Legii”

Contextul social al Galateni 3
Parte din raionamentul lui Pavel în capitolul al treilea din Galateni este strâns legat
de analogia pe care el o construiete în capitolul 4.
Fiul neînsemnat al unui proprietar de pmânt Roman nu era recunoscut ca
motenitorul lui pân când proprietarul nu declara oficial mai târziu în via rudenia
copilului cu el. Starea familiei copilului neînsemnat era cu puin diferit de aceea a unui
sclav de încredere al familiei.
Probabil c biatul era tratat foarte bine, dar din punct de vedere legal avea puine
drepturi. Un custode (adesea un sclav adult) era pus peste el ca ghidul i preparatorul lui în
disciplina de sine. Custodele îl pzea de asemenea atunci când se ducea i venea din
locurile unde urma s-i primeasc educaia mai formal.
Pavel compar starea familiei unui asemenea fiu neînsemnat cu aceea a unui sclav
(Galateni 4:1). Starea lui final cu privire la motenirea familiei urma s fie determinat la
o dat ulterioar.
Din punct de vedere fizic poporul Israelului a fost fiii lui Avraam i potenialii
motenitori ai promisiunii pe care i-o fcuse Dumnezeu lui. Dar transgresiunile lor i-a pus
într-o stare de robie a pcatului. A adus asupra lor pedeapsa cu moartea – invalidând
imediat pretenia lor la motenirea venic pe care Dumnezeu o promisese lui Avraam prin
Smâna sa neprihnit, Isus Hristos.
I-a pus în nevoia unei modaliti de a fi iertai – s fie justificai i s rmân
justificai. Pentru o perioad limitat de timp – pân când Hristos avea s ven i s-i ofere
viaa Sa pentru pcatele lor (i pentru pcatele tuturor oamenilor) – li s-a dat un „custode”
temporar. Custodele acesta – ritualurile, ceremoniile i sacrificiile – l-au exemplificat bogat
pe Hristos.
Pentru ca ei sau oricine alt cineva s moteneasc viaa venic, trebuie s devin „fii
ai lui Dumnezeu prin credin” (Galateni 3:26). Aceasta este realizat prin ceea ce
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Scripturile se refer ca justificare – fiind fcut drept cu Dumnezeu prin cur irea unui trecut
nedrept i primind ajutorul spiritual necesar s se supun din inim. Aceasta este pe ce se
concentraz Pavel în cartea Galateni.
Legea temporar ca paznic custode al Israelului
Când Dumnezeu a stabilit poporul Israelului ca na iune, El nu i-a eliberat imediat din
robia pcatului. Dar i-a pus sub un „custode” s-i pzeasc de a abandona complet speran a
în rscumprarea viitoare promis lui Avraam i descenden ilor lui.
Deci, Pavel începe comparând corpul instructiv al legii Levitice, rituale,
ceremoniale, sacrificiale, bazat pe templu (care a început s fie primit la Muntele Sinai i
care a inclus tierea împrejur) cu promisiunea dat lui Avraam. Sistemul acela de lege a
devenit paznicul lor custode într-un fel foarte asemntor în care custodele descris mai sus
pzea pe fiul unui proprietar de pmânt.
Spre exemplu, Evreii 10:1 vorbete despre „legea” care numai este necesar: „În
adevr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înf iarea adevrat a lucrurilor, nu
poate niciodat, prin aceleai jertfe, cari se aduc neîncetat în fiecare an, s fac desvâri i
pe cei ce se apropie.”
În timp ce termenul general „lege” este folosit în versul acesta, contextul indic clar
c referin a este numai la o anumit categorie specific a legii sacrificiale.
Scopul principal al cr ii Galatenilor este s explice c justificarea, devenind corect
cu Dumnezeu, nu vine numai prin efortul omenesc. Lucrrile legii – oricrei legi, fie a
omului fie a lui Dumnezeu – nu ne poate mântui. Numai sacrificiul lui Isus Hristos poate
ierta pcatele i s ne justifice. i numai Hristos trind în noi prin Duhul Sfânt ne poate
pstra drep i cu Dumnezeu.
Cartea Evreii d exact aceeai explica ie: „Cci dac sângele taurilor i al apilor i
cenua unei vaci, stropit peste cei întina i, îi sfin ete i le aduce cur irea trupului, cu cât
mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, S'a adus pe Sine însui jertf fr
pat lui Dumnezeu, v va cur i cugetul vostru de faptele moarte, ca s sluji i Dumnezeului
cel viu!
„i tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legmânt nou, pentru ca, prin moartea
Lui pentru rscumprarea din abaterile fptuite supt legmântul dintâi, cei ce au fost
chema i, s capete vecinica motenire, care le-a fost fgduit” (Evreii 9:13-15).
Sacrificiile pot numai produce purificarea într-un sens fizic i banal. Ele nu pot ierta
pcatele în sensul spiritual al cuvântului. Adevrata rscumprare i iertare a pcatelor vine
numai prin sacrificiul lui Isus Hristos. Faptul c sacrificiile animalelor numai sunt necesare
nu are nici un efect asupra legii spirituale a lui Dumnezeu, care înc este necesar i cerut.
Aa cum declar Evreii 8:7-10: „În adevr, dac legmântul dintâi ar fi fost fr
cusur, n-ar mai fi fost vorba s fie înlocuit cu un al doilea. Cci ca o mustrare a zis
Dumnezeu lui Israel: „Iat, vin zile, zice Domnul, cînd voi face cu casa lui Israel i cu casa
lui Iuda un legmânt nou; nu ca legmântul, pe care l-am fcut cu prin ii lor, în ziua cînd
i-am apucat de mân, ca s-i scot din ara Egiptului. Pentruc n-au rmas în legmântul
Meu, i nici Mie nu Mi-a psat de ei, zice Domnul.
„Dar iat legmântul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, dup acele zile, zice
Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor i le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi
Dumnezeul lor, i ei vor fi poporul Meu.”
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Sub legmântul anterior, Dumnezeu a descris în mnunt pedepsele pentru
neascultare. i El le-a dat reamintiri simbolice c ei aveau nevoie de un sacrificiu (Isus
Hristos) pentru iertarea pcatelor lor.

Galateni 4:9-10:
sunt legile lui Dumnezeu robie?
Unii vd Galateni 4:9-10 ca
condamnând legile întregului Vechi
Testament. În versurile acestea Pavel a
scris: „Dar acum, dup ce a i cunoscut pe
Dumnezeu, sau mai bine zis, dup ce a i
fost cunoscu i de Dumnezeu, cum v mai
întoarce i iar la acele înv turi
începtoare, slabe i srccioase, crora
vre i s v supune i din nou? Voi pzi i
zile, luni, vremi i ani.”
Cei care argumenteaz contra
legilor lui Dumnezeu privesc referin a lui
Pavel la „zile, luni, vremi i ani” ca
indicând ziua de Sabat sptmânal,
festivalurile i anii sabatici i de jubilee
da i în Vechiul Testament (Leviticul 23,
25). Ei consider observrile acestea date
de Dumnezeu ca „înv turi slabe i
srccioase” la care Galatenii „se
întorceau din nou” i le deveneau din nou
„supui” (versul 9).
Este aceasta ceea ce a în eles
Pavel?
Este o problem evident în
privitul acestor versuri ca fiind critice ale
Sabatului, când Sabatul nici mcar nu este
men ionat aici.
Termenul „Sabat,”
„Sabaturi” i orice cuvinte înrudite nici
mcar nu apar nicieri în scrisoarea ctre
Galateni.
Ca s dispute contra observrii
Sabatului, unii presupun c „anii” referi i
în Galateni 4:10 sunt anii sabatici i de
jubilee descrii în Leviticul 25. Totui,
anul de jubilee nu era observat nicieri în
zilele lui Pavel, i anul sabatic nu era
observat în zonele din afara Palestinei
(Enciclopedia Ebraic, vol. 14, p. 582, i
Enciclopedia Evreiasc, p. 666, „Anul

Sabatic i de Jubilee”). Faptul c Galatia
era în Asia Mic pgân, cu mult în afara
rii Israelului, o face ilogic s imagini c
Pavel s-ar fi putut referi la anii sabatici i
de jubilee.
Cuvintele greceti folosite de
Pavel pentru „zile, luni, vremi i ani” sunt
folosite peste tot în Noul Testament ca s
descrie perioade de timp obinuite, civile.
Ele sunt total diferite de termenii precii
folosi i de Pavel în Coloseni 2:16 unde
specific Sabaturile i festivalurile lui
Dumnezeu. El a folosit terminologie
exact pentru observrile biblice din
Coloseni, dar a folosit cuvinte greceti
foarte diferite în Galateni – o indica ie
clar c el discuta subiecte cu totul
diferite.
Ca s pricepem ce a în eles Pavel,
noi trebuie s examinm atât contextul
istoric cât i pe cel imediat al acestor
versuri.
Galatenii nu se puteau „întoarce din
nou” la zile pe care nu le observaser
niciodat
Bisericile din Galatia erau
compuse în cea mai mare parte din
membri de origine gentil (pgân), în loc
de una iudaic. Pavel a exprimat-o foarte
clar c ei erau fizic netia i împrejur
(Galateni 5:2; 6:12-13), deci ei nu ar fi
putut fi evrei.
Scenariul acesta este important
pentru în elegerea acestei scripturi
controversate. În Galateni 4:9-10, Pavel a
spus c Galatenii „se întorceau iar la
acele înv turi începtoare, slabe i
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srccioase,” care includeau „zile, luni,
vremi i ani.” Pentru c cititorii lui Pavel
erau dintr-o origine pgân, este greu de
conceput cum „zilele, lunile, vremile i
anii” la care se întorceau ei ar fi putut s
fie ziua de Sabat i celelalte festivaluri
biblice, pentru c ei nu s-ar fi putut
întoarce „iari” la ceva ce ei nu
observaser mai înainte.
Aceasta este fcut i mai clar de
contextul imediat. În versul 8, Pavel a zis,
„Odinioar, cînd nu cunoteai pe
Dumnezeu, erai robii celor ce din firea
lor, nu sunt dumnezei.” Prin aceasta este
clar c Pavel s-a referit la „idolii
pgânismului, care, în tipic idiom evreiesc
Pavel
i-a
numit
„ne-dumnezei”
(Comentariul Biblic al traductorului [The
Expositor’s Bible Commentary], 1976,
vol. 10, p. 475).
Fr referin la practicile Biblice
Este posibil ca aceste „învturi
slabe i srccioase” la care ei se
reîntorceau (versul 9) s fi fost legile lui
Dumnezeu, Sabaturile i festivalurile Lui?
Cuvântul tradus aici ca „învturi”
cuvântul grec stoicheia. Ce înseamn?
„S-ar prea c în vremea lui
Pavel…stoicheia ... s-a referit la soare,
lun, stele, i planete – toate care au fost
asociate cu zei sau zeie i, pentru c ei
controlau progresul calendarului, erau de
asemenea asociate cu mari festivaluri
pgâne care onorau zeii. În vederea lui
Pavel zeii acetia erau demoni. Deci, el sar gândi la o robie demonic în care
Galatenii fuseser inui cu adevrat
înainte de proclamarea evangheliei…
„În versurile care urmeaz, Pavel
continu s vorbeasc despre acestea trei
subiecte importante într-o succesiune
rapid: (1) „acei care prin natura lor nu
sunt dumnezeu,” presupus zei fali sau
demoni; (2) „acele învturi slabe i

srccioase,” din noi stoicheia; i (3)
„zile, luni, vremi, i ani” (versurile 9,10).
Fr dubiu, Pavel s-ar gândi despre aceti
demoni în moduri complet diferite de
gândirea anterioar a Galatenilor …
Astfel, întreaga chestiune ia un aspect
cosmic i spiritual. Contrastul ultim al
libertii în Hristos este robia lui Satana i
a spiritelor rele” (p. 472).
Observarea superstiioas a zilelor i
timpurilor
Acesta este contextul în care cel
puin unii dintre Galateni observau „zile,
luni, vremi, i ani” speciali. Cuvântul
tradus aici ca „observând” sau „s
observe” este cuvântul grec paratero,
însemnând „s priveti în de aproape,
[sau] s observi îngust” (W.E. Vine,
Dicionarul complet al traductorului al
lui Vine al Cuvintelor Vechiului i Noului
Testament [Vine’s Complete Expository
Dictionary of Old and New Testament
Words], 1985, „Observare, observe”).
Cuvântul acesta „pare s aib
sensul
unei
observri
temtoare,
scrupuloase, bine informate în interesul
cuiva, care…sunt cu privire la puncte sau
spaii de timp ce sunt evaluate pozitiv sau
negativ din punctul de vedere al
calendarului sau astrologiei” (Gerhard
Kittel, Dicionarul Teologic al Noului
Testament [Theological Dictionary of the
New Testament], 1996, vol. 8, p. 148).
Orice „zile, luni, vremi i ani”
observau Galatenii, ei în aparen le
observau într-o manier superstiioas, aa
cum observaser zilele i timpurile înainte
de convertire.
Din context, vedem c este simplu
ilogic s concludem c Pavel critica
observarea Sabatului i a festivalurilor
biblice, pentru c ele nici nu sunt mcar
menionate în epistola aceasta. În schimb,
el ataca eforturile greite de a obine
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mântuirea prin observri superstiioase
inutile.
Pavel le spune, „M tem s nu m
fi ostenit degeaba pentru voi” (versul 11).

El încerca s-i previn s nu devin din
nou încurcai în practicile lor pgâne
anterioare.

Cuvintele lui Pavel
pentru Galateni au contrazis faptele sale?
O interpretare obinuit a crii
Galateni este c Pavel îi critic pe
Galateni pentru observatul Sabatului i al
Zilelor Sfinte biblice. Muli teologi cred
c acestea au fost zilele la care s-a referit
Pavel când a scris: „Dar acum, dup ce ai
cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis,
dup ce ai fost cunoscui de Dumnezeu,
cum v mai întoarcei iar la acele
învturi
începtoare,
slabe
i
srccioase, crora vrei s v supunei
din nou? Voi pzii zile, luni, vremi i
ani” (Galateni 4:9-10).
Critic Pavel
aici observarea
Sabatului i a Zilelor Sfinte? Cartea
Faptele
Apostolilor
ofer
factori
importani care arat clar c nu a fost
acesta cazul.
Pavel a vizitat mai multe orae în
cadrul provinciei Romane a Galatiei (în
ceea ce este acum Turcia central) în
timpul primei sale cltorii în jurul 46-48
A.D.. El a scris epistola sa ctre Galateni
într-un moment oarecare al cltoriei sale.
Dar observ ce înregistreaz Luca în
Faptele Apostolilor 13 privitor la aciunile
lui Pavel în timpul vizitei sale actuale în
Antioch în Pisidia, o regiune în provincia
din Galatia:
• Pavel particip în serviciile dela
sinagoga local (versul 14).
• Pavel, ca musafir i crturar, pred
în sinagog (versul 15-41).
• La terminarea serviciului religios
„Cînd au ieit afar, Neamurile iau rugat s le vorbeasc i în
Sabatul viitor despre aceleai
lucruri” (versul 42).

Când a sosit acel Sabat urmtor
„Cînd au ieit afar, Neamurile iau rugat s le vorbeasc i în
Sabatul viitor despre aceleai
lucruri,” pe Pavel i pe Barnaba
(versul 44).
Dac cineva ar presupune c
Galateni 4:9-10 condamn observarea
Sabatului, apare o întrebare evident, dece
ar înva Pavel neamurile (pe gentili) i pe
evrei în timpul vizitei la bisericile din
Galatia i atunci, dup plecare, s le scrie
o scrisoare de dojan pentru observarea
lor a zilei de Sabat?
Ar trebui s întrebm de asemenea,
dac Pavel a crezut c observarea zilei de
Sabat i a Zilelor Sfinte biblice a fost o
„robie,” dece nu a profitat de aceast
ocazie perfect s le spun aceasta acestor
evrei i gentili (ne evrei) observani ai
Sabatului?
Când ei „i-au rugat s le vorbeasc
i în Sabatul urmtor despre aceleai
lucruri” dece Pavel nu le-a spus simplu c
el îi va înva chiar în ziua urmtoare –
Duminica – sau în oricare alt zi? În
schimb, „aproape toat cetatea s-a adunat”
o sptmân mai târziu s-l aud pe Pavel
i pe Barnaba – în ziua de Sabat!
Dac Pavel încerca în Galateni
4:9-10 s condamne observatul zilei de
Sabat ca fiind robie, aciunile lui cum sunt
înregistrate în Faptele Apostolilor arat c
el a fost fie foarte confuz sau foarte
ipocrit.
Pe de alt parte, dac noi
înelegem cu adevrat care a fost intenia
real a cuvintelor lui Pavel (vezi de
asemenea „Galateni 4:9-10: Sunt Legile
•
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lui Dumnezeu robie?” începând la pagina
57), atât faptele cât i cuvintele sale sunt

consistente i au sens.

Dece a folosit Pavel termenul
„toat legea” în Galateni 5:3
Când apostolul Pavel a zis: „i
mrturisesc iar înc odat oricrui om
care primete tierea împrejur, c este
dator s împlineasc toat Legea”
(Galateni 5:3), a insinuat el c gentilii care
erau scuti i de a fi tia i împrejur fizic erau
de asemenea scuti i dela supunerea
oricrei legi a lui Dumnezeu?
Aceasta este ceea ce este
propovduit în mod obinuit cu privire la
pasajul acesta. Dar aceasta nu este ceea ce
a inten ionat Pavel! Legile dela Muntele
Sinai au diferit mult în scop i con inut.
Unele legi au definit pcatul – au descris
transgresiunile.
Legile acestea, dei
incluse ca parte din Legmântul dela
Sinai, nici nu au început la Sinai i nici nu
s-au terminat cu rstignirea lui Hristos.
Alte legi incluse ca parte din
Legmântul dela Sinai au stabilit
proceduri i pedepse pentru neascultare.
Ele au fost necesare pentru guvernarea
na iunii Israelului.
i înc altele – cum au fost tiatul
împrejur i sacrificiile – au avut un scop
simbolic. Cartea Evreii explic cum,
pentru cea mai mare parte, tipurile acelea
de legi au avut numai un scop temporar
pentru c „ele sunt doar nite porunci
pmânteti, date, ca toate cele privitoare la
mâncri, buturi i felurite splturi, pân
la o vreme de îndreptare” (Evreii 9:9-10).
Dar cartea Evreii nu spune c tot ceea ce a
fost con inut în „toat Legea” a fost
temporar.
Ideea lui Pavel în Galateni a fi
„dator s împlineasc toat Legea” este
exprimat în contextul acelora care voiau
s impun tiatul împrejur asupra

Galatenilor. Gândirea lor implica, poate
chiar neinten ionat, c cel pu in unele
aspecte simbolice ale legii ar putea fi
pretinse gentililor.
Acestea sunt
înv turile false împotriva crora a
argumentat vehement Pavel în scrisoarea
sa pentru Galateni.
Din cauza supunerii Sale perfecte,
Isus Hristos a fost calificat s-i pun jos
propria Sa via  astfel ca s elibereze de
pcat i a pedepsei cu moartea pe to i cei
care aveau încredere în El. Astfel Pavel
ra ioneaz cu Galatenii, „Cât despre mine,
fra ilor, dac mai propovduiesc tierea
împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci
pricina
de
poticnire
a
crucii
[propovduirea c Isus Hristos este
sacrificiul nostru pentru pcat] s-a dus”
(Galateni 5:11).
Ideea lui a fost c pretinzând ca
ritualul simbolic al tierii împrejur s fie
cerut este o negare a suficien ei
sacrificiului i a muncii lui Hristos. El a
respins argumentul acela – dar nu a
respins întreaga lege.
Poruncile lui Dumnezeu care
definesc pcatul sunt scrise „în lege” – dar
ele nu constituie întreaga lege. Pavel a
folosit termenul „întreaga Lege” pentru a
face clar c legea con ine în cadrul ei
aspecte simbolice care nu ar trebui cerute
dela gentili.
Pavel exprim clar, în scrisoarea
ctre Corinteni, distinc ia aceasta în
ceeace gentilii pot pstra de ceea ce nu a
fost necesar: „Tierea împrejur nu este
nimic, i netierea împrejur nu este nimic,
ci pzirea poruncilor lui Dumnezeu” (1
Corinteni 7:19).
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Ce este inclus în „Legea lui Dumnezeu”?
Pavel se refer în Galateni 5:3 la „toat legea.” Nu a fost limitat numai la
principiile spirituale care definesc pcatul.
În ea sunt trei categorii principale a legii care au fost codificate la Sinai pentru Israel.
Fiecare categorie servete un obiectiv diferit.
Prima, legea con ine Cele Zece Porunci, i multe alte porunci, precepte, statute i
judec i, care disting permanent neprihnirea de pcat. Legile acestea reflect natura divin
de exprimare a dragostei lui Dumnezeu (compar 2 Petru 1:4; Matei 22:37-40). Principiile
fundamentale au fost cunoscute slujitorilor lui Dumnezeu cu mult înainte de Moise (citete
„Au existat Cele Zece Porunci înainte de Moise? Începând la pagina 23).
Categoria aceasta de lege nu a fost temporar. Nu a originat la Sinai i nu s-a
terminat cu sacrificiul lui Isus Hristos. Legile din categoria aceasta, inclusiv Cele Zece
Porunci i alte reguli ale vie ii spirituale de zi cu zi, sunt „sfinte, drepte i bune,” i Pavel a
zis c el le-a „slujit” cu mintea [inima] (Romani 7:12, 14, 25).
A doua, „toat legea” con ine reguli simbolice a intind spre rolul lui Hristos în
rezolvarea problemei omenirii cu pcatul. Aceste sacrificii, oferte i ceremonii fizice au
umplut o nevoie temporar. i ele au fcut-o foarte bine! Totui observarea lor nu a mai
fost cerut. Evreii 9:9-10 explic aceasta foarte clar. Isus a devenit sacrificiul pentru pcat
pe care au reprezentat-o ele.
Al treilea, legea a avut reguli care au fcut posibil administraia guvernrii în
Israelul antic. Decretele determinând pedepsele pentru transgresiuni specifice cad în
categoria aceasta. Asemenea decrete na ionale – dei date unui popor care nu primise înc
pe Duhul Sfânt – sunt înc exemple folositoare de judec i bune, solide i dumnezeieti.
Dup cum Pavel îi explic lui Timotei, „Toat Scriptura este însuflat de Dumnezeu
i de folos ca s înve e, s mustre, s îndrepte, s dea în elepciune în neprihnire”
(2 Timotei 3:16). Aceste scrieri vechi sunt pline de principii i exemple care explic i
ilustreaz comportarea dreapt. Acesta este unul dintre motivele pentru care Isus a zis:
„Este scris: Omul nu va tri numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu” (Luca 4:4).
Motivul pentru Legmântul dela Sinai
Pavel a voit ca Galatenii s în eleag scopul principal pentru Legmântul dela Sinai,
în special întregul corp de lege temporar dat cu el. Scopul acela a fost ca s pregteasc
poporul Israelului pentru pocin  i justificare adevrate, prin Hristos, la un moment
ulterior.
Deci, multe caracteristici temporare le-au fost date prin Moise, Caracteristicile
acelea simbolice au servit ca o „reamintire” a vinov iei i a nevoii pentru rscumprare, dar
nu au putut „s tearg pcatele” (Evreii 10:1-4).
Ele i-au inut pe Israeli i contien i permanent de nevoia lor pentru un
Rscumprtor. În scrierile profe ilor de mai târziu, Dumnezeu a dezvluit mult mai mult
informa ie despre acest viitor Rscumprtor.
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Aceste aspecte simbolice i temporare ale legii au fost necesare pentru durata de timp
acoperit de Legmântul dela Sinai. Dar cu venirea Rscumprtorului – care este atât
Mântuitorul cât i Marele Preot al celor rscumprai – ele nu au mai fost necesare.
„Pentruc, odat schimbat preoia, trebuia numaidecât s aib loc i o schimbare a Legii”
(Evreii 7:12).
Schimbarea aceasta parial a legii (nu o respingere al aspectului etern al legii în
sine) a inclus numai caracteristici limitate în cadrul întregului ce s-a vorbit la Sinai.
Focarul primar la Noului Legmânt este s ofere iertarea pentru pcat (cum a fost
prezis în Legmântul dela Sinai) i s creeze gândirea i voina dreapt de a aciona
corespunztor în persoana interioar. Realizeaz aceasta înscriind aceleai elemente
fundamentale ale „legii” spirituale i neschimbtoare date lui Moise în inim i minte în loc
de numai pe asemenea obiecte externe cum au fost tabletele de piatr.
De asemenea prevede darul Duhului Sfânt – „care împarte drept Cuvântul
adevrului” (2 Timotei 2:15). Duhul Sfânt produce motivarea i micarea intern necesar
supunerii acestor legi ale lui Dumnezeu care disting binele de ru (Romani 8:7-9).
Exemplul de credin al lui Avraam
În ambele legminte, Legea lui Dumnezeu definete pcatul i îl contrasteaz cu
neprihnirea. Dar legea nu iart i nu poate ierta pcatul. Pavel le d Galatenilor o lecie de
istorie pentru a face lucrul acesta absolut de clar,.
El se refer înapoi la legmântul fcut cu Avraam – fundaia pe care se bazeaz atât
Legmântul dela Sinai cât i Noul Legmânt. Legmântul acela a coninut „promisiunea” c
„Smâna” lui Avraam se va supune perfect lui Dumnezeu astfel ca s se califice în toate
aspectele ca Rscumprtor al „tuturor familiilor pmântului” (Genesa 12:3; Galateni 3:78, 29).
Pentruc Isus Hristos este Rscumprtorul acela, este numai prin credina în El i
prin El – nu numai prin propria încercare a unuia s se supun „lucrrilor legii” – c
eliberarea de sub pedeapsa pcatului i a pcatului însui este fcut posibil. Credina lui
Avraam este oferit ca prim exemplu pe care noi trebuie s imitm în aceast privin.
„În adevr, fgduina fcut lui Avraam sau seminei lui, c va moteni lumea, n-a
fost fcut pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihniri, care se capt prin credin”
(Romani 4:13). Bine-neles, credina a fost legat i demonstrat de supunerea lui Avraam.
Pavel trage concluzia c „omul nu este socotit neprihnit, prin faptele Legii, ci
numai prin credina în Isus Hristos, am crezut i noi în Hristos Isus, ca s fim socotii
neprihnii prin credina în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentruc nimeni nu va fi socotit
neprihnit prin faptele Legii” (Galateni 2:16). El continu, „Cci dac motenirea ar veni
din Lege, nu mai vine din fgduin; i Dumnezeu printr-o fgduin a dat-o lui Avraam”
(Galateni 3:18).
Pentru a cuprinde tot ce spune Pavel, trebuie s înelegem ambele aspecte ale
justificrii. În unele locuri Pavel se concentreaz pe împcare –„pentru iertarea pcatelor
celor mai înainte fcute” (Romani 3:25, Biblia Ortodox Român), accentul fiind pus aici
pe tergerea transgresiunilor prin credina în sângele lui Isus Hristos. În alte locuri el se
accentueaz pe a rmâne justificat prin supunere continu – de asemenea posibil numai prin
Hristos.
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Ce este greit cu firea noastr omeneasc?
Biblia îl prezint pe Satan ca
maestrul manipulant al naturii omeneti.
Slbiciunile noastre combinate cu
influen a diavolului au condus întreaga
omenire în pcat (Apocalipsa 12:9). Pavel
explic „Dumnezeul veacului acestuia a
orbit min ile necredincioilor, ca s nu le
lumineze lumina Evangheliei slavei lui
Hristos, Care este chipul lui Dumnezeu”
(2 Corinteni 4:4, Biblia Ortodox
Român).
Pavel reamintete discipolilor
credincioi ai lui Hristos c „Voi era i
mor i în greelile i în pcatele voastre, în
cari tria i odinioar, dup mersul lumii
acesteia, dup domnul puterii vzduhului,
a duhului care lucreaz acum în fiii
neascultrii. Între ei eram i noi to i
odinioar, cînd triam în poftele firii
noastre pmânteti, cînd fceam voile firii
pmânteti i ale gândurilor noastre, i
eram din fire copii ai mâniei, ca i ceilal i”
(Efeseni 2:1-3).
Din cauza decep iei Satanei i a
tendin ei spre pcat a firii omeneti, „to i
au pctuit, i sunt lipsi i de slava lui
Dumnezeu” (Romani 3:23). Noi trebuie
s în elegem, îns, c diavolul nu ne poate
for a s pctuim.
El simplu ne
influen eaz prin slbiciunile firii noastre
carnale. Dar mai multe zone ale firii
noastre carnale sunt manipulate cu
uurin  de Satana.
Prima, dorin ele noastre egoiste,
carnale ne pun în bucluc: „i faptele firii
pmânteti sunt cunoscute, i sunt acestea:
preacurvia, curvia, necur ia, desfrânarea,
închinarea la idoli, vrjitoria, vrjbile,
certurile,
zavistiile,
mâniile,
neîn elegerile, dezbinrile, certurile de
partide, pizmele, uciderile, be iile,
îmbuibrile, i alte lucruri asemntoare
cu acestea. V spun mai dinainte, cum am
mai spus, c acei ce fac astfel de lucruri,

nu vor moteni Împr ia lui Dumnezeu”
(Galateni 5:19-21).
Pavel descrie grafic efectul avut de
dorin ele
firii
pmânteti
asupra
comportrii omeneti:
„De aceea,
Dumnezeu i-a lsat prad necur iei, s
urmeze poftele inimilor lor; aa c îi
necinstesc singuri trupurile…
„Din pricina aceasta, Dumnezeu ia lsat în voia unor patimi scârboase; cci
femeile lor au schimbat întrebuin area
fireasc a lor într-una care este împotriva
firii; tot astfel i brba ii, au prsit
întrebuin area fireasc a femeii, s-au
aprins în poftele lor unii pentru al ii, au
svârit parte brbteasc cu parte
brbteasc lucruri scârboase, i au primit
în ei înii plata cuvenit pentru rtcirea
lor.
„Fiindc n-au cutat s pstreze pe
Dumnezeu în cunotin a lor, Dumnezeu ia lsat în voia min ii lor blestemate, ca s
fac lucruri neîngduite.
„Astfel au ajuns plini de ori ce fel
de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de
lcomie, de rutate; plini de pizm, de
ucidere, de ceart, de înelciune, de
porniri rutcioase; sunt optitori,
bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici,
trufai, ludroi, nscocitori de rele,
neasculttori de prin i, fr pricepere,
clctori de cuvânt, fr dragoste fireasc,
neîndupleca i, fr mil. i, mcar c tiu
hotrârea lui Dumnezeu, c cei ce fac
asemenea lucruri, sunt vrednici de moarte,
totui, ei nu numai c le fac, dar i gsesc
de buni pe cei ce le fac” (Romani 1:2432).
A doua, înelciunea noastr
natural, incluzând autoînelarea, este o
slbiciune principal a min ii pmânteti,
„Inima este nespus de îneltoare i de
dezndjduit de rea; cine poate s-o
cunoasc? „Eu, Domnul, cercetez inima,
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i cerc rrunchii, ca s rspltesc fiecruia
dup purtare lui, dup rodul faptelor lui”
(Ieremia 17:9-10).
În mod natural noi cutm
modalit i s justificm poftele noastre,
dorin ele
noastre
pctoase,
i
comportarea care decurge din ele. Noi ne
min im în a crede c, pentru c dorin ele
noastre sunt naturale, ele nu sunt chiar atât
de rele. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne
reamintete c „multe ci pot prea bune
omului, dar la urm se vd c duc la
moarte”
(Proverbe
14:12;
16:25).
Moartea este rezultatul final al tritului
într-un mod greit (Romani 6:23).
Al treilea, noi avem o tendin 
natural s ne displac s avem dorin ele
noastre carnale limitate de reguli, chiar i
de regulile lui Dumnezeu. Pavel explic:
„În adevr, cei ce triesc dup
îndemnurile firii pmânteti, umbl dup
lucrurile firii pmânteti; pe cînd cei ce
triesc dup îndemnurile Duhului, umbl
dup lucrurile Duhului. i umblarea dup
lucrurile firii pmânteti, este moarte, pe

cînd umblarea dup lucrurile Duhului este
via  i pace. Fiindc umblarea dup
lucrurile firii pmânteti este vrjmie
împotriva lui Dumnezeu, cci, ea nu se
supune Legii lui Dumnezeu, i nici nu
poate s se supun. Deci, cei ce sunt
pmânteti, nu pot s plac lui
Dumnezeu” (Romani 8:5-8).
Acestea
i
alte
slbiciuni
pmânteti formeaz ceea ce noi numim
natura omeneasc. Satana ia avantaj de
natura noastr slab i hrprea 
convingându-ne s depindem i mai mult
de emo iile, nevoile i poftele noastre
decât am face-o în mod normal. Dar i
noi jucm partea noastr. Fr influen a
pozitiv a Duhului lui Dumnezeu, noi
simplu nu am fi înclina i s trim conform
cu instruc iunile lui Dumnezeu.
Deci, Pavel ne avertizeaz: „Dac
tri i dup îndemnurile ei, ve i muri; dar
dac, prin Duhul, face i s moar faptele
trupului, ve i tri. Cci to i cei ce sunt
cluzi i de Duhul lui Dumnezeu sunt fii
ai lui Dumnezeu” (Romani 8:13-14).

Scopul Legii
Pentru c justificarea nu a venit prin sistemul legal dat vechiului Israel, Pavel
întreab: „Atunci pentru ce este Legea [în aspectul ei temporar i de „custode”]?” În acelai
vers el d i rspunsul: „Ea a fost adugat din pricina clcrilor de lege, pân cînd avea s
vin „Smân a”, creia îi fusese fcut fgduin a; i a fost dat prin îngeri, prin mâna unui
mijlocitor” (Galateni 3:19).
Fr legea lui Dumnezeu preexistent i neschimbtoare nu ar putea fi nici înclcri
nici pcate – deci nici vinov ie i nici nevoie de iertare i justificare sau de un Mântuitor.
Deci, în adaos la explica ia neprihnirii, legea lui Dumnezeu de asemenea definete i
condamn înclcrile [transgresiunile]. Din cauza înclcrilor legii preexistente, au fost
adugate legile sacrificiale i ceremoniale numai ca reamintiri temporare i disciplinare ale
pcatelor, aa cum o face foarte clar Ieremia 7:21-23.
Promisiunile fcute lui Avraam au fost spirituale i sunt aceleai promisiuni fcute
astzi poporului lui Dumnezeu, acelora care s-au pocit i au promit pe Duhul Sfânt.
Poporul lui Dumnezeu astzi, ca i neprihnitul Avraam (vezi Genesa 26:5), trebuie s
observe legea neschimbat a lui Dumnezeu care definete pcatul – dei ea nu poate ierta
pcatul.
Aspectele sacrificial i preo eti ale legii au simbolizat mântuirea de vinov ie pe
care sângele vrsat al lui Hristos avea s o fac posibil în viitor. Dar acum, pentru c El a
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fost sacrificat ca adevratul „Miel al lui Dumnezeu, care ridic pcatul lumii!” (Ioan 1:29),
aceste simple aspecte simbolice ale legii nu mai sunt cerute.
Principiile de guvernare ale legii l-a înv at pe poporul Israelit s priveasc spre
Dumnezeu ca Conductorul lor suprem. Când Isus Hristos se reîntoarce, El va stabili din
nou aspectele acestea ale conducerii divine, dar de data aceasta peste tot pmântul ca
„Domnul domnilor i Împratul împra ilor” (Apocalipsa 17:14; 19:19-21). Guvernare
dreapt, cu multe asemnri cu sistemul administrativ dat vechiului Israel, va fi aplicat
atunci tuturor popoarelor i na iunilor (Isaia 2:2-4).
A fost observat mai devreme, „În adevr, fgduin a fcut lui Avraam sau semin ei
lui, c va moteni lumea, n-a fost fcut pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihniri,
care se capt prin credin ” (Romani 4:13) – care include iertarea pcatelor i
împuternicirea de a asculta total pe Dumnezeu. Deci, pentru c Isus Hristos este
Rscumprtorul i Mântuitorul nostru, este numai prin darul credin ei c putem primi, dela
Dumnezeu prin Hristos, eliberarea de pcat i de consecin ele lui (Efeseni 2:8).

Duhul Sfânt: Promisiunea
lui Dumnezeu a ajutorului Su Divin
O temelie a Noului Legmânt este
promisiunea lui Dumnezeu „Voi pune
Legea Mea înluntrul [în mintea] lor, o
voi scrie în inima lor” (Ieremia 31:33). În
Ezekiel 36:26-27 El ne spune cum va
realiza aceasta: „V voi da o inim nou,
i voi pune în voi un duh nou; voi scoate
din trupul vostru inima de piatr, i v voi
da o inim de carne. Voi pune Duhul Meu
în voi, i v voi face s urma i poruncile
Mele i s pzi i i s împlini i legile
Mele.”
Avem nevoie de ajutorul lui
Dumnezeu, prin Duhul Lui Sfânt s i ne
supunem din inim i s ne aducem
gândurile, atitudinile i faptele pe acelai
plan cu ale Lui. Noi trebuie s-i permitem
Duhului Lui s devin for a conductoare
în vie ile noastre astfel ca s putem avea
aceast „inim nou.”
Pentru a pricepe cum lucreaz
Duhul Sfânt în noi, trebuie mai întâi s
în elegem ce este Duhul lui Dumnezeu.
Duhul Sfânt nu este o „persoan”
separat formând o parte dintr-o „Sfânt
Treime.” Pur i simplu nu exist nici o
dovad biblic care s sus in credin a
obinuit c Duhul Sfânt este o persoan

separat (pentru dovada biblic, cere sau
coboar depe Internet broura gratuit
Cine este Dumnezeu? [Who is God?]). În
schimb, în Scripturi Duhul Sfânt este
descris cel mai des ca puterea lui
Dumnezeu la lucru în vie ile noastre ca s
conduc (vezi Romani 8:14).
Ajutorul Divin prin Duhul Sfânt
Cum
ne conduce Duhul lui
Dumnezeu?
S considerm câteva
moduri.
Duhul Sfânt ne ine în contact cu
mintea lui Dumnezeu. Duhul lui
Dumnezeu lucreaz cu mintea noastr.
Apostolul Ioan îl descrie în felul acesta:
„Cine pzete poruncile Lui, rmâne în El,
i El în el. i cunoatem c El rmâne în
noi prin Duhul, pe care ni L-a dat” (1
Ioan 3:24). Prin Duhul lui Dumnezeu, pe
care El ni-l d, noi putem fi influen a i de
Dumnezeu spre bine. Aceasta este în
absolut contrast cu lumea din jurul nostru
i firea noastr proprie, care ne
influen eaz spre ru.
Duhul lui Dumnezeu de asemenea
ne ajut s ajungem la o în elegere mai
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profund a adevrului Su. Când Isus a
promis apostolilor c le va trimite Duhul,
El a zis c „are s v cluzeasc în tot
adevrul” (Ioan 16:13).
Duhul lui Dumnezeu inspir o
înelegere mai profund a Cuvântului Su,
a scopului i voinei Sale. Dup cum ne
spune 1 Corinteni 2:9-11: „Dar, dup cum
este scris: „Lucruri, pe cari ochiul nu le-a
vzut, urechea nu le-a auzit, i la inima
omului nu s-au suit, aa sunt lucrurile, pe
cari le-a pregtit Dumnezeu pentru cei ce-l
iubesc.” Nou îns Dumnezeu ni le-a
descoperit prin Duhul Su. Cci Duhul
cerceteaz totul, chiar i lucrurile adânci
ale lui Dumnezeu. În adevr, cine dintre
oameni cunoate lucrurile omului, afar de
duhul omului, care este în el? Tot aa:
nimeni nu cunoate lucrurile lui
Dumnezeu afar de Duhul lui Dumnezeu.”
Fr Duhul lui Dumnezeu o
persoan nu poate înelege în întregime
Cuvântul i voina lui Dumnezeu, „cci,
pentru el, sunt o nebunie; i nici nu le
poate înelege, pentruc trebuiesc judecate
duhovnicete” (versul 14).
Duhul lui Dumnezeu face posibil
biruina. Nimic din ce ne cere Dumnezeu
nu este prea greu de realizat cu puterea
Lui lucrând în vieile noastre. Romani
8:26 ne spune c Duhul lui Dumnezeu ne
ajut în slbiciunea noastr. Pavel
vorbete pentru noi toi când a spus: „Pot
totul în Hristos, care m întrete”
(Filipeni 4:13).
Isus le-a promis Cretinilor, „la
Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putin”
(Matei 19:26; Marcu 10:27).
Viaa
Cretin urmeaz s fie una de biruin.
Dumnezeu nu vrea ca s rmânem tot aa
cum am fost când ne-a chemat. În
schimb, El ne spune c, „s nu v potrivii
chipului veacului acestuia, ci s v
prefacei, prin înnoirea minii voastre”
(Romani 12:2).
Cretinismul este o
întreag via de biruin i cretere – de

transformare a gândurilor i a minii
noastre ca s devenim ca Isus Hristos
(Filipeni 2:5).
Duhul lui Dumnezeu ne face
contiina s recunoasc vina i ne ajut
s vedem pcatul aa cum este cu
adevrat. Vorbind de Duhul Sfânt, care
avea s fie dat adepilor Si dup moartea
Sa, Isus a zis c „va dovedi lumea
vinovat în ce privete pcatul” (Ioan
16:8). Duhul lui Dumnezeu înuntrul
nostru, lucrând cu contiina noastr, ne
ajut s recunoatem i s evitm pcatul.
Duhul Sfânt produce fructe
dumnezeieti în noi. Dup cum un mr
produce mere, Duhul lui Dumnezeu
produce un anumit tip particular de fruct
în vieile noastre.
Pavel numete
aspectele fructului care ar trebui s fie
evidente în acei care sunt condui de
Duhul lui Dumnezeu, „dragostea, bucuria,
pacea, îndelunga rbdare, buntatea,
facerea de bine, credincioia, blândeea,
înfrânarea poftelor” (Galateni 5:22-23).
Duhul lui Dumnezeu de asemenea
ne comforteaz, încurajeaz i ne ajut.
Isus Hristos a promis s le trimit
adepilor Si un „Ajuttor” (Ioan 14:16)
sau „Mângâietor.” Adevrata reasigurare
i putere vine dela Duhul lui Dumnezeu
locuind în noi. Noi nu trebuie s fim
îngrijorai peste msur de ce se poate
întâmpla cu noi. Duhul lui Dumnezeu ne
d asigurarea c orice s-ar întâmpla va
lucra „spre binele celor ce sunt chemai
dup planul Su” (Romani 8:28).
Crescând în maturitate spiritual
Înelegând
corect
adevrul
scriptural c Duhul Sfânt este puterea lui
Dumnezeu care ne poate transforma
vieile ne ajut s înelegem mai bine
scopul i voia Lui pentru noi.
Este de asemenea o cheie în
înelegerea întregului scop i intenii a
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Noului Legmânt. Dumnezeu nu a stabilit
Noul Legmânt pentru a anula legile Sale,
care sunt sfinte, drepte i bune (Romani
7:12). El l-a stabilit ca s remedieze
defectul care a fost în oameni (Evreii 8:8)
– slbiciunea, neascultarea i lipsa de
credin care sunt inerente în noi toi i
care ne conduc la pcat (Romani 3:10-18).
Prin Duhul Su, Dumnezeu ne d puterea
s dezvoltm un caracter sfânt i drept, i
s rezistm tentaiilor i atraciilor la
pcat.

Cu Duhul lui Dumnezeu lucrând în
noi, minunata promisiune a lui Dumnezeu
a Noului Legmânt din Ieremia 31:33-34
poate fi împlinit: „Voi pune Legea Mea
înluntrul lor, o voi scrie în inima lor; i
Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi
poporul Meu. Nici unul nu va mai înva
pe aproapele, sau pe fratele su, zicând:
„Cunoate pe Domnul!” Ci toi M vor
cunoate, dela cel mai mic pân la cel mai
mare, zice Domnul; cci le voi ierta
nelegiuirea, i nu-Mi voi mai aduce
aminte de pcatul lor.”

Galateni 3:19: „Ea a fost adugat …pân cînd avea s vin „Smâna”
Pentru a sublinia importana rolului lui Hristos în iertare, Galateni 3:19 noteaz c
legea [temporar] „a fost adugat din pricina clcrilor de lege, pân cînd avea s vin
„Smâna”, creia îi fusese fcut fgduina…”
Odat ce Hristos a venit i a murit pentru înclcrile acelea, justificarea de graie
prin credin a venit la dispoziia tuturor acelora care cred i se pociesc.
Justificarea aceea nu a devenit posibil prin tierea împrejur ca recompens
câtigat de „muncile legii.” Este [justificarea] disponibil numai ca un dar – prin credin –
întocmai cum i Avraam a fost justificat prin credin. Aspectele sacrificiale, ceremoniale
ale legii date la Sinai au fost într-adevr fcute inutile odat ce Hristos („Smâna”) venise.
Dar „legea regal” spiritual, etern a lui Dumnezeu (Iacov 2:8) continu pentru Cretinii de
astzi.
Regretabil este c muli sucesc cuvintele lui Pavel în afara contextului ca s
contrazic declaraiile fcute de el însui.
În Romani 2:13 Pavel zice categoric, „nu cei ce aud Legea, sunt neprihnii înaintea
lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotii neprihnii.” Justificarea
[neprihnirea] nici nu este posibil celor care refuz s fie „fctori” ai legii – adic a legii
spirituale i eterne a lui Dumnezeu.
O condiie necesar important pentru iertare i împuternicire prin justificare este
pocina (Faptele Apostolilor 2:38), care include nu numai regretul pentru înclcrile din
trecut ale legii dar i angajamentul de supunere legii lui Dumnezeu din momentul acela
înainte.
Numai atunci poate cineva s primeasc pe Duhul Sfânt care prevede „puterea,
dragostea i chibzuina” necesare s biruim pcatul (2 Timotei 1:7). Faptul c justificarea
este acordat numai celor ce „împlinesc” legea spiritual a lui Dumnezeu îi fac legea Sa
esenial acelui proces.
Pentru c nimeni nu-i poate câtiga iertarea prin „munci” sau „faptele Legii”
(Romani 3:28-30) i nimeni nu poate reui în supunere complet lui Dumnezeu prin el
însui, Pavel întreab, „Deci, prin credin desfiinm noi Legea?” Rspunsul lui:
„Nicidecum! Dimpotriv, noi întrim Legea” (versul 31).
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Chiar i în Galateni 3:21 Pavel confirm clar c legea i promisiunea nu se opun ci se
sus in una pe cealalt: „Atunci oare Legea este împotriva fgduin elor lui Dumnezeu?
Nicidecum! Dac s-ar fi dat o Lege care s poat da via a, într-adevr, neprihnirea ar veni
din Lege.”
Legea i promisiunea fiecare are rolul „s duc pe mul i fii la slav” (Evreii 2:10).
Dar rolul fiecreia este distinct.
Legea explic neprihnirea i condamn pcatul. Iar aspectele simbolice ale legii
priveau înainte spre mântuire. Dar un pardon pentru pcat este posibil numai prin pocin 
i credin  în Isus Hristos, Mântuitorul promis.
S realizeze obiectivul Noului Legmânt, mre ele legi spirituale ale lui Dumnezeu
trebuiesc scrise în inimile i min ile celor care sunt ierta i i rscumpra i, astfel ca ei s aib
caracterul s-L slujeasc cu credin  pentru toat eternitatea (Evreii 10:16).
Dar, mai înainte ca aceasta s aib loc, dreptatea lui Dumnezeu trebuie satisfcut
mai întâi prin justificarea sângelui vrsat al lui Isus Hristos.

„Blestemul Legii”
Galateni 3:10-13 este unul dintre
cele mai des greit folosite pasaje din
Biblie. Atât în scrieri cât i în predici,
crturarii i preo ii la fel, se întorc spre
pasajul acesta ca s suporte o presupunere
ru îndrumat c Pavel a privit legea lui
Dumnezeu sa un blestem. Dar cum a
putut el s-o considere un blestem când el a
declarat în Romani 7:12 c legea lui
Dumnezeu era sfânt?
Pavel într-adevr vorbete despre
„blestemul Legii” (Galateni 3:13),
în elegând un blestem decretat de lege.
Dar el nu se refer ca însi legea s fie
blestemul.
Ce spune Pavel în realitate este
aceasta: „Hristos ne-a rscumprat din
blestemul Legii, fcându-Se blestem
pentru noi, - fiindc este scris: „Blestemat
e oricine este atârnat pe lemn” (versul
13).
Câteva versuri mai înainte el scrie:
„Cci to i cei ce se bizuiesc pe faptele
Legii, sunt supt blestem; pentruc este
scris: „Blestemat este oricine nu struiete
în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca
s le fac” (versul 10).
În primul rând, observ c
blestemul este aplicabil la „oricine nu

struiete în toate lucrurile scrise în cartea
Legii, ca s le fac”! Nici un blestem nu
este pronun at împotriva celor care se
supun „în toate lucrurile” cerute de lege.
Bine-n eles, numai Isus Hristos a
ascultat vre-odat de tot ce este în lege,
fr s
Încalce nici o frântur din ea. Noi to i
ceilal i am pctuit.
Ce este atunci „blestemul legii”?
i în ce fel a devenit Hristos un blestem
pentru noi?
Ce ne spune Pavel în
realitate?
Aceasta este explicat cu uurin 
de însi lege. Galateni 3:10 numai
parafrazeaz un pasaj al Vechiului
Testament: „Blestemat s fie cine nu va
împlini cuvintele legii acesteia, i cine nu
le va face!” (Deuteronom 27:26).
Blestemul nu este legea – este clar c este
pedeapsa impus pentru înclcarea legii.
Galateni 3:13 este de asemenea un
citat condensat al unui pasaj din Vechiul
Testament care explic exact cine este
blestemat i dece: „Dac se va omorî un
om care a svârit o nelegiuire vrednic
de pedeapsa cu moartea, i l-ai spânzurat
de un lemn, trupul lui mort s nu stea
noaptea pe lemn; ci s-l îngropi în aceeai
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zi, cci cel spânzurat este blestemat
înaintea lui Dumnezeu, i s nu spurci ara
pe care i-o d de motenire Domnul,
Dumnezeul tu” (Deuteronom 21:22-23).
Acei vinovai de „o nelegiuire vrednic de
pedeapsa cu moartea” – meritând
pedeapsa cu moarta – erau spânzurai de
un pom dup ce erau executai ca s
serveasc drept exemplu public. Ei erau
expui în faa tuturora ca pctoi
condamnai, blestemai pentru pcatele
lor.
Toate fiinele omeneti sunt
vinovate de pcat. Deci, noi toi meritm

s fim expui ca condamnai i pctoi
„blestemai.”
Isus Hristos, fiind rstignit i în
efect spânzurat pe un lemn ca un criminal
condamnat, „a purtat pcatele noastre în
trupul Su, pe lemn, pentru ca noi, fiind
mori fa de pcate, s trim pentru
neprihnire” (1 Petru 2:24).
El a suferit întregul blestem – toat
dizgraia public i pedeapsa cu moartea –
pe care noi toi o meritm. Aceasta este
ceea ce a îneles Pavel în Galateni 3:13
când a scris, „Hristos ne-a rscumprat
din blestemul Legii, fcându-Se blestem
pentru noi.”
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Capitolul 5

Dreptatea i
judecata lui Dumnezeu
„Dar, dac nelegiuirea noastr pune în lumin neprihnirea lui Dumnezeu, ce
vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept cînd Îi dezlnuie mânia? …Nicidecum!
Pentruc, altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea?” (Romani 3:5-6).

C Dumnezeu este un judector care ine fiecare fiin omeneasc rspunztoare fa de

legea Sa este o tem repetat din nou i din nou în Scriptur. Apostolul Pavel elaboreaz pe
tema aceasta în scrisoarea sa pentru Romani.
Pentru a fi siguri c înelegem corect raionamentul lui Pavel, trebuie s ne
reamintim avertismentul lui Petru s nu citim greit cuvintele lui Pavel astfel ca s nu-l
facem s par c zice ceva diferit de ceea ce a intenionat. Dup cum a observat Petru,
uneori gsim în scrisorile lui Pavel „unele lucruri grele de îneles, pe cari cei netiutori i
nestatornici le rstlmcesc ca i pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor” (2 Petru 3:16).
Prea adesea astfel de oameni citesc în cuvintele lui Pavel propriile lor credine i idei
care sunt complet contrarii Cuvântului lui Dumnezeu i chiar a învturilor clare ale lui
Pavel. Astfel este extrem de important s citim cu atenie ce zice Pavel în actualitate în loc
de a presupune c prerea popular este întotdeauna corect.
Multe credine populare despre ce a învat Pavel sunt atât de prtinitoare contra
scrierilor Vechiului Testament încât ei pierd complet sensul scrisorilor lui Pavel.
Ca i cu scrisoarea pentru Galateni, scrisoarea lui Pavel pentru Romani este cu
regularitate interpretat greit de comentatorii Bibliei. Din cauza ideilor lor preconcepute
împotriva legii lui Dumnezeu, ei interpreteaz eronat cuvintele lui Pavel astfel s le fac s
apar dumnoase legilor învate în Cuvântul lui Dumnezeu.
Un scop principal pentru Pavel s scrie Romanilor a fost s pun un sfârit problemei
Cretinilor gentili i a Evreilor judecându-se unii pe alii. El voia ca ei s vad c „toi ne
vom înfia înaintea scaunului de judecat al lui Hristos” (Romani 14:10; Ioan 5:22-24).
Dreptatea lui Dumnezeu nu cunoate favorii
Pentru a-i face prerea sa clar, Pavel explic dreptatea lui Dumnezeu i cum se
leag de justificarea pctoilor, indiferent de rasa lor, cultura lor sau înelegerea lor
anterioar a legii Sale.
„Cci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faa omului. Toi cei ce au pctuit
fr lege, vor pieri fr lege; i toi cei ce au pctuit având lege, vor fi judecai dup lege.
Pentruc nu cei ce aud Legea, sunt neprihnii înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc
legea aceasta, vor fi socotii neprihnii” (Romani 2:11-13).
În judecata dela urm, destinul venic al fiecrei persoane depinde dac neascultarea
lui a legii lui Dumnezeu este iertat din cauza pocinei lui personale i a credinei lui
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adevrate în Isus Hristos ca Mântuitorul i Rscumprtorul lui. To i acei care refuz s
satisfac condi iile acestea vor fi judeca i ca pctoi nepoci i i vor fi condamna i.
În Roma unii dintre converti ii gentili (probabil c numai pu ini din numrul total) îi
judecau pe Evei. Asemntor, unii dintre Evrei îi judecau pe converti ii gentili.
Pavel voia ca ei s în eleag c, atunci când este vorba de judecat, Dumnezeu, nu
are favori i. To i sunt vinova i de pcat. To i trebuie s se pociasc de pcat – de
înclcarea legii lui Dumnezeu – i s fie justifica i de sângele lui Hristos ca s primeasc
iertarea. Nu exist nici o alt cale de a ob ine favoarea lui Dumnezeu.
Astfel Pavel explic: „Aa dar, omule, oricine ai fi tu, care, judeci pe altul, nu te po i
dezvinov i; cci prin faptul c judeci pe altul, te osândeti singur; fiindc tu, care judeci pe
altul, faci aceleai lucruri.
„tim, în adevr, c judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce svâresc astfel de
lucruri, este potrivit cu adevrul. i crezi tu, omule, care judeci pe cei ce svâresc astfel
de lucruri, i pe cari le faci i tu, c vei scpa de judecata lui Dumnezeu? Sau dispre uieti
tu bog iile bunt ii, îngduin ei i îndelungii Lui rbdri? Nu vezi tu c buntatea lui
Dumnezeu te îndeamn la pocin?” (Romani 2:1-4).
Dou lucruri sunt proeminente în remarcile acestea. Primul, Dumnezeu cere
pocin  dela fiecare cine caut iertarea. Al doilea, El înc judec pe fiecare dup „adevr.”
Pentru c Dumnezeu de asemenea judec to i oamenii fr favoritisme, ignoran a
legii nu scuz pe nimeni dela condamnarea pe care legea o impune pentru pcat. Chiar i cei
care au pctuit în netiin  vor pieri (versul 12) dac refuz s afle adevrul, dac sunt
îndrtnici în a opri înclcarea legii.
Numai pctoii care se pociesc artând o bunvoin  de a „împlini legea” (versul
13) pot fi justifica i de gra ia lui Dumnezeu. Aceasta este aplicabil atât la Evrei cât i la
ne-evrei (gentili), fr favoritism pentru nici unii.
Ca s accentueze punctul acesta, Pavel acoper în prima parte a cr ii Romani trei
aspecte cruciale de cum relateaz pcatul cu dreptatea lui Dumnezeu: (1) pcatul este
universal i to i oameni sunt vinova i, (2) Pcatul este cauzat în primul rând de slbiciunile
firii (vezi Iacov 1:14-15) i (3) consecin ele pcatului – când sunt privite din punctul de
vedere al judec ii finale – este moartea venic.
Dece cei mai muli dintre evrei nu L-au acceptat pe Isus
La vremea când Pavel a scris scrisoarea ctre Romani, cei mai mul i evrei refuzau
s-L accepte pe Isus ca Mesia. Prima Lui venire nu a fost aceea de rege cuceritor la care se
ateptaser ei. Aceasta L-a fcut pe El s le fie o „piatr de împiedicare” (Romani 11:9).
Deci Pavel pune în loc fundalul necesar justi iei lui Dumnezeu, astfel ca s se poat
adresa efectiv, în capitolele 9 la 11, uneia din întrebrile care au stârnit scrisoarea aceasta.
Întrebarea aceea a fost: „„A lepdat Dumnezeu pe poporul Su?” Rspunsul lui:
„Nicidecum!” (Romani 11:1).
Pavel o face clar c Dumnezeu nu a respins permanent pe Israeli i, inclusiv evreii
acelei epoci, pentru c ei îl respinseser pe Mesia. Nici nu a abandonat Dumnezeu vre-una
dintre promisiunile fcute lor.
În loc, El cheam în epoca aceasta numai o „rmi ” a Israelului ca „aleasa” Sa –
cu restul rmânând orbi spiritual (versurile 5, 7). Acea orbire „a celorlal i” nu se va termina
pân la reîntoarcerea lui Hristos.
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Deci orbirea aceea este temporar – numai o „o parte din Israel a czut într'o
împietrire, care va inea pân va intra numrul deplin al Neamurilor” (versul 25). Ceea ce
înseamn aceasta este c în timpul epocii prezente numai o mic parte a poporului Israelit
este chemat acum la pocire.

Cum a pus Pavel legea
pe un „picior mai solid”
Un comentariu al lui Pavel pe care
muli îl iau în afara contextului i îl
interpreteaz greit este Romani 3:28:
„Pentruc noi credem c omul este socotit
neprihnit prin credin, fr faptele
Legii.”
Ce înelege el prin „fr faptele
Legii?” Spunea el c cineva care urmeaz
o linie a vieii care este fr – contrar –
învturilor legii este plcut lui
Dumnezeu?
S urmm cu atenie raionamentul
lui. Numai câteva versuri mai târziu el
pune i d rspunsul la o întrebare
crucial: „Deci, prin credin desfiinm
noi Legea? Nicidecum. Dimpotriv, noi
întrim Legea” (versul 31).
Noua Versiune Revizuit Standard
a Bibliei, prezint astfel cuvintele
puternice ale lui Pavel: „Rsturnm noi
atunci legea prin credina aceasta?
Nicidecum! Dimpotriv noi susinem
legea.” Iar Noua Biblie Englez traduce
înelesul lui Pavel i mai clar: „Înseamn
aceasta c noi folosim credina ca s
subminm legea? Nicidecum: noi punem
legea însi pe un picior mai solid.”
Crturarul biblic Dr. Brad Young
explic: „Cuvintele „s pun pe un picior
mai solid” este o mult mai bun traducere
a semnificaiei cuvintelor în greac.
Cuvântul grec histemi, „st” sau „a pune

pe un picior solid” este echivalentul
cuvântului ebraic kiyem, „a cauza s stea”
sau „face s stea prin interpretare
corect.” Pavel a dorit s pun Torah
[legea] pe un picior mai solid prin
credin” (Paul Teologul Evreu [Paul the
Jewish Theologian], 1997, p.97).
Pavel este în complet acord cu
felul în care definete Biblia pcatul – c
pcatul este nesupunerea legii lui
Dumnezeu (1 Ioan 3:4). El explic cum
„prin Lege vine cunotina pcatului” -ne spune ce este pcatul (Romani 3:20,
Biblia Ortodox Român). El rezum
chestiunea în cuvintele acestea: „Deci,
Legea e sfânt i porunca e sfânt i
dreapt i bun” (Romani 7:12, Biblia
Ortodox Român). Aceasta arat c
legea este înc valid.
Validitatea legii, îns, nu rezolv
problema cu oamenii care nu o vor
observa. Dumnezeu S-a plâns de vechiul
Israel: „O! de ar rmânea ei cu aceeai
inim ca s se team de Mine i s
pzeasc toate poruncile Mele, ca s fie
fericii pe vecie, ei i copiii lor!”
(Deuteronom 5:29). Totui sub Noul
Legmânt, o minte i inim nou (ce vin
prin credina intern a lui Hristos prin
Duhul Sfânt) fac posibil adevrata
supunere (Ieremia 31:33-34; Evreii 8:713; Galateni 2:20).

Viitoarea mântuire a Israelului
Atunci Pavel arat repede c în viitor „tot Israelul va fi mântuit, dup cum este scris:
„Izbvitorul [Isus Hristos] va veni din Sion, i [la a doua venire] va îndeprta toate
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nelegiurile dela Iacov: Acesta va fi legmântul, pe care-l voi face cu ei, când le voi terge
pcatele” (versurile 26-27).
Dumnezeu are un cadru de timp pentru a conduce to i oamenii la pocire i mântuire.
Numai relativ pu ini sunt chema i în aceast epoc.
Aceti pu ini, alei din toate na iunile, vor fi reînvia i din mor i când Hristos se va
reîntoarce ca s-L ajute în înv atul „celorlal i” care sunt înc orbi. „Ferici i i sfin i sunt cei
ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preoi ai
lui Dumnezeu i ai lui Hristos, i vor împri cu El o mie de ani” (Apocalipsa 20:6).
Dumnezeu a pus de o parte perioada aceasta milenial plus perioada descris în Apocalipsa
20:11-13 ca s aduc la pocire majoritatea „restului” omenirii.
La vremea aceea profe ia lui Isaia despre oraul Ierusalem va deveni o realitate:
„Voi face iar pe judectorii ti ca odinioar, i pe sfetnicii ti ca la început. Dup aceea,
vei fi numit cetatea neprihnit, cetatea credincioas.” Sionul va fi mântuit prin judecat,
i cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el, vor fi mântui i prin dreptate. Dar pieirea va
atinge pe to i cei rzvrti i i pctoi, i cei ce prsesc pe Domnul vor pieri” (Isaia 1:2628).
Dece a fost în elegerea aceasta atât de important la vremea când Pavel scria
scrisoarea sa bisericii din Roma? A fost important din cauza unei atitudini anti-evreieti,
care îi afecta la vremea aceea pe Cretinii gentili (ne-evreii) din Roma, i care mai târziu
s-a extins în întreaga lume, care a trebuit s fie confruntat.
Pavel a voit s înlture însi ideea c Dumnezeu respingea poporul Su Israel. El
s-a adresat acestei chestiunii când a scris cartea Romani. Dar dup moartea sa a aprut din
nou i este cunoscut astzi ca „teologia de înlocuire.” Este no iunea popular c
Dumnezeu i-a înlocuit pe Evrei, ca poporul Su de legmânt, cu converti ii gentili (neevreii).

Care este legtura dintre
Justificare i Mântuire?
Pentru în elegerea rela iei dintre
justificare i mântuire, trebuie s ne dm
seama de sensurile diferite în care sunt
folosi i aceti termeni.
S începem cu ce înseamn
mântuirea. Poate c cineva te-a întrebat:
Eti mântuit?
Aceasta ar trebui în
actualitate s ridice o alt întrebare:
Mântuit de ce?
Pavel explic în cartea Romani
predicamentul teribil în care ne aflm noi
fiin ele omeneti. El ne spune mai întâi
c, „to i au pctuit, i sunt lipsi i de slava
lui Dumnezeu” (Romani 3:23). i atunci
„plata pcatului este moartea” (Romani
6:23).

Atunci,
Mântuirea
(izbvirea
divin sau salvarea), este de pcat i de
consecin ele lui, consecin a final fiind
moartea – moartea venic, etern, dup
cum arat alte pasaje. Restul Romani 6:23
declar rezultatul mântuirii: „…dar darul
fr plat al lui Dumnezeu este via a
vecinic în Isus Hristos, Domnul nostru.”
Mântuirea este realizat în etape
Mântuirea lui Dumnezeu este
realizat în etape. Isus Hristos a murit ca
s plteasc penalizarea pentru pcatele
noastre. Când noi acceptm sacrificiul
ispitor al lui Isus Hristos în credin  i
în pcin  (care include o determinare s
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ne supunem lui Dumnezeu), noi suntem
elibera i de sub pedeapsa cu moartea. Noi
suntem atunci sub iertare [milostenie] – nu
mai suntem sub controlul pcatului i al
mor ii (versul 14).
Atâta timp cât noi continum cu
Dumnezeu – fr a ne întoarce dela felul
Lui de via  – noi suntem mântui i.
Acesta este în elesul mântuirii descris în
Efeseni 2: „prin har sunte i mântui i”
(versurile 5, 8).
Cretinii, îns, înc se poticnesc i
pctuiesc (1 Ioan 1:8). i fiecare pcat
este o problem foarte important –
cerând o reînnoire a pocin ei. De fapt,
neglijând s ne pocim pentru o perioad
extins de timp poate eventual s conduc
la respingerea lui Dumnezeu i la
pierderea mântuirii (Evreii 2:3; 6:4-8;
10:26-31).
Astfel, fiecare ocazie de cutare i
primire a iertrii lui Dumnezeu este în
esen  o reînnoire a mântuirii – mântuirea
dela a-L respinge pe Dumnezeu i sfâritul
teribil la care ar conduce. Deci, nu numai
c „am fost noi mântui i” într-un sens, dar
adep ii lui Hristos sunt în prezent „în
procesul de a fi mântui i” continuu (vezi
Faptele Apostolilor 2:47; 1 Corinteni
1:18; 2 Corinteni 2:15).
Ca o parantez aici, procesul
acesta de continu pocin  i reîntoarcere
la Dumnezeu este parte din ceea ce
Scriptura se refer ca sfinire – a fi fcut
sfânt i pus de o parte pentru Dumnezeu.
Evreii 10:10 spun c „suntem sfin i i, prin
jertfa trupului lui Isus Hristos, o dat
pentru totdeauna” (Biblia Ortodox
Român).
Totui, versul 14 spune, „Cci
printr-o singur jertf El a fcut
desvâri i pentru totdeauna pe cei ce sunt
sfinii. A fi sfin it este deci paralel cu a fi
mântuit la prima pocire i iertare – i
fiind sfin it este paralel cu fiind mântuit

într-un continuu proces de pocire i
schimbare.
Acesta focar principal al mântuirii,
este totui rezultatul final al vie ii eterne
în Împr ia lui Dumnezeu. i rsplata
aceasta vine numai dup un efort
concentrat al luptei s biruim.
Isus a vorbit despre aspectul acesta
al extinderii mântuirii în aceti termeni:
„cine va rbda [îndura] pân la sfârit, va
fi mântuit” (Matei 24:13, Marcu 13:13).
Mântuirea men ionat aici este înc în
viitor
(vezi de asemenea Faptele
Apostolilor 15:11; Romani 5:9-10). i
procesul de mântuire pe care îl trim
astzi ar fi fr sens pentru noi dac nu ar
conduce la aceast mântuire final în
viitor.
Înelesul justificrii
Integral
cu mântuirea este
chestiunea justificrii. Termenul acesta se
refer la a fi fcut drept, corect sau
neprihnit. Literal, înseamn a fi fcut
drept – în aliniere perfect (cu
Dumnezeu).
Noi suntem justifica i sau alinia i
cu Dumnezeu prima dat când, prin
pocire i credin  în sângele vrsat de
Hristos pentru ispire, suntem ierta i de
pcat(e) i înregistra i de Dumnezeu ca
neprihni i. Aceasta este referit de Pavel
c i-a fost „socotit” ca neprihnire (vezi
Romani 4:20-25). Justificarea în sensul
acesta este cunoscut i ca împcare.
Corespunde cu trecutul mântuirii în care
noi am fost mântui i de pcat i moarte
atâta timp cât continum pe calea lui
Dumnezeu.
Totui, dup cum am observat
deja, Cretinii nu vor men ine o ascultare
desvârit. Ei înc pctuiesc. Astfel, ei
au nevoie de ajutor ca s-i men in
alinierea lor cu Dumnezeu (s rmân
justifica i) i, când ei cad în afara alinierii
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(prin pcat) ei au nevoie continuu s fie
realinia i (justifica i sau reîmpca i).
Apostolul Iacov explic cum
„omul este socotit neprihnit prin fapte, i
nu numai prin credin ” (Iacov 2:24). El
vorbete despre men inerea justificrii
[neprihnirii] prin fapte.
Totui, dup
cum a explicat Pavel, eforul omenesc prin
el însui nu poate îndeplini supunerea
cerut de Dumnezeu. Numai prin Hristos
trind înuntrul nostru prin Duhul Sfânt
putem noi reui în supunere i putem
rmâne justifica i. (compar Galateni
2:20; Romani 7:7-8; 11).
i din fericire, ori de câte ori
cdem în afar de aliniere prin pcat înc
avem sângele lui Hristos care s ne
justifice în timp ce noi ne strduim s
biruim.
Continu justificare – prin
supunerea împuternicit de Hristos, i
sacrificiul justificativ al lui Hristos, când
noi nu ne îndeplinim – corespunde cu
procesul curent de „a fi mântui i”.
Aceasta ne conduce la mântuirea
final. Pentru a conchide, s observm în
Romani 5:1-11 justificarea din trecut prin
sacrificiul lui Hristos contrastat cu
mântuirea viitoare prin via a lui Hristos în
noi ca s ne ajute s perfectm supunerea
în noi.
Aici Pavel scrie: „Deci, fiindc
suntem socoti i neprihni i, prin credin ,
avem (sau: s avem.) pace [împcare] cu
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus
Hristos. Lui Îi datorm faptul c, prin
credin , am intrat în aceast stare de har
[într-un fel, fiind mântuii], în care
suntem; i ne bucurm în ndejdea slavei
lui Dumnezeu.

„Ba mai mult, ne bucurm chiar i
în necazurile
noastre [problemele
curente]; cci tim c necazul aduce
rbdare [perseveren  în credin  i
supunere], rbdarea aduce biruin  în
încercare, iar biruin a aceasta aduce
ndejdea [în mântuirea viitoare]. Îns
ndejdea aceasta nu îneal, pentruc
dragostea lui Dumnezeu [pe care 1 Ioan
5:3 o definete ca supunerea poruncilor lui
Dumnezeu] a fost turnat în inimile
noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost
dat.
„Cci, pe cînd eram noi înc fr
putere [incapabili de supunere corect],
Hristos, la vremea cuvenit a murit pentru
cei nelegiui i. Pentru un om neprihnit cu
greu ar muri cineva; dar pentru
binefctorul lui, poate c s-ar gsi cineva
s moar.
Dar Dumnezeu Îi arat
dragostea fa  de noi prin faptul c, pe
cînd eram noi înc pctoi, Hristos a
murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult
acum, când suntem socotii neprihnii,
prin sângele Lui, vom fi mântuii prin El
de mânia lui Dumnezeu [pedeapsa pentru
pcat, moartea final].
„Cci, dac atunci cînd eram
vrjmai, am fost împcai cu Dumnezeu,
prin moartea Fiului Su, cu mult mai mult
acum, cînd suntem împcai cu El, vom fi
mântuii prin viaa Lui [înuntrul nostru
ca s ne ajute s cretem în supunere i
prin ac iunea lui de Marele nostru Preot].
i nu numai atât, dar ne i bucurm în
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus
Hristos, prin care am cptat împcarea.”

Gentilii (ne-evreii) trebuie s fie „altoii” pe familia lui Avraam
Deci Pavel a refuzat cu trie ideea c Dumnezeu înlocuia na iunea Israelului –
inclusiv Evreii primului secol – ca poporul Lui de legmânt. În schimb, converti ii gentili
erau „altoii” pe rdcina Israelului (Romani 11:17-19). „Rdcina” sau strmoul
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Israelului a fost Avraam, cruia Dumnezeu îi fcuse promisiunea c Mântuitorul avea s
vin din descendenii lui.
Sperana gentililor, deci, zace în împrtirea motenirii promise Israelului, nu în
înlocuirea lor sau primirea unei moteniri diferit de a lor. Aa cum a explicat Pavel
Cretinilor din Galatia, „dac suntei ai lui Hristos, suntei „smâna” lui Avraam,
motenitori prin fgduin” (Galateni 3:29).
Dup cum a fost explicat mai sus, un factor major în gândirea lui Pavel este c în
timpul acestei „epoci rele” (Galateni 1:4), Dumnezeu nu cheam la pocin o majoritate
nici a Evreilor i nici a gentililor. Aa c el demonstreaz c convertiii gentili nu trebuie s
presupun c chemarea lor înseamn c Dumnezeu „a aruncat la o parte” pe descendenii
fizici ai Israelului (fie în via, decedai sau care se vor nate în viitor).
Cele mai multe fiine omeneti, atât Evreii cât i gentilii, vor fi chemai la pocin –
pentru scopul de a primi mântuirea – numai dup reîntoarcerea lui Hristos. De fapt, muli
dintre ei vor atepta în mormintele lor, fr cunotin de trecerea timpului, pân la învierea
morilor proorocit de Ezekiel (Ezekiel 37:1-14).
Apocalipsa 20:5 confirm învierea aceea în Noul Testament i explic cum c va
avea loc dup ce prima mie de ani a domniei lui Isus Hristos pe pmânt se va sfâri.
Împlinirea ultim i cea mai mrea a Noului Legmânt proorocit în Ezekiel i în alte
locuri va avea loc dup reîntoarcerea lui Hristos. (Pentru mai multe amnunte, te rugm s
ceri sau s cobori depe Internet la www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/ broura noastr
gratuit (Ce se întâmpl dup moarte?). Învierea aceasta viitoare este unul dintre motivele
pentru care Pavel instruete gentilii Cretini s nu „se fleasc” ca i cum ei ar înlocui pe
Israelii în planul de mântuire al lui Dumnezeu (Romani 11:18). El îi vroia s vad dece ei,
ca ramurile naturale rupte ale Israelului, ar trebui s se vad cu umilin pe ei înii ca
„altoii” cu mil pe „pomul de mslin” al urmailor lui Avraam (versurile 13-25). Ei nu
aveau nici un motiv pentru flit.
Pavel a accentuat de asemenea c toate promisiunile din trecut fcute Israelului vor fi
împlinite pentru c „lui Dumnezeu nu-i pare ru de darurile i de chemarea fcut” (versul
29). Dumnezeu nu-i calc niciodat promisiunile.
Când Isus se va reîntoarce, descendenii naturali ai Israelului se vor supune domniei
Lui (Ieremia 23:3-6). La vremea aceea Dumnezeu va confirma Noul Legmânt cu ei ca
naiune, ca poporul Lui ales pe care El nu l-a respins (Ieremia 31:33-34).
De asemenea la vremea aceea, Dumnezeu va înscrie legile Sale în minile i inimile
lor (versul 33), transformându-i în naiunea Sa aleas de învtori spirituali capabili. Ca o
naiune convertit, ei vor putea s-L ajute pe Isus Hristos s învee toate naiunile lumii cum
s pun în practic cile lui Dumnezeu, inclusiv legea Sa (Isaia 2:3; Zaharia 8:22-23).
Fiecare promisiune fcut Israelului va fi împlinit.

Anuleaz Romani 14
legea crnurilor necurate?
Muli cred c Romani 14 spune c
Cretinii sunt acum eliberai de restriciile
anterioare cu privire la crnurile pe care le
pot mânca. Ei citeaz ca dovad versul
14, în care Pavel a scris, „Eu tiu i sunt

încredinat în Domnul Isus, c nimic nu
este necurat în sine, i c un lucru nu este
necurat de cât pentru cel ce crede c este
necurat.”
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Aceast abordare, totui, nu ia în
consideraie contextul scrisorii lui Pavel i
cuvintele specifice greceti pe care le-a
folosit.
Multe resurse Biblice sunt de
acord c Pavel a scris cartea 1 Corinteni în
jurul lui 55 A.D. i c a scris scrisoarea
Romanilor din Corint în 56 sau 57.
Controversa alimentelor în Corint
(reflectat în capitolele 8 i 10) a fost
asupra crnilor sacrificate idolilor.
Pentru c Pavel le scria Romanilor
din Corint, unde aceasta fusese o
chestiune important, subiectul era
proaspt în mintea lui Pavel i este baza
logic, suportat
de Biblie pentru
comentariile sale din Romani 14.
Înelegând intenia lui Pavel
Acei care presupun c subiectul
din Romani 14 este o retragere a legii lui
Dumnezeu cu privire la animalele curate
i necurate trebuie s foreze interpretarea
aceasta în text pentru c nu are nici o baz
biblic. Capitolul însui arat c discuia
privea crnurile sacrificate idolilor.
Versul 2 contrasteaz individul
care „nu mnânc decât verdeuri” cu unul
care „poate s mnânce de toate” – atât
carne cât i verdeuri. Versul 6 discut
mâncatul versus nemâncatul i este
interpretat în diferite feluri ca referindu-se
la postit (fr mâncare sau butur),
vegetarianism (consumarea numai de
verdeuri) sau mâncatul sau nemâncatul
crnii sacrificate idolilor.
Versul 21 arat cum carnea oferit
idolilor a fost chestiunea subliniat în
capitolul acesta: „Bine este s nu mnânci
carne, s nu bei vin i s te fereti de orice
lucru, care poate fi pentru fratele tu un
prilej de cdere, de pctuire sau de
slbire.” Romanii acelei epoci ofereau în
mod obinuit idolilor atât carne cât i vin,

cu poriuni ale ofertelor fiind vândute mai
târziu la pia.
Biblia Aplicat în Via [The Life
Application Bible] comenteaz asupra
versului 2: „Sistemul antic de sacrificii a
fost la centrul vieii religioase, sociale i
casnice a societii Romane. Dup ce un
sacrificiu a fost prezentat unui zeu într-un
templu pgân, numai o poriune din el a
fost ars. Ceea ce a rmas a fost adesea
trimis la pia pentru a fi vândut. Astfel
Cretinii ar fi putut cu uurin – chiar fr
s tie – s cumpere la pia o asemenea
carne sau s-o mnânce în casa unui
prieten.
„Trebuie ca un Cretin s judece
sursa unei asemenea crni?
Unii au
crezut c nu era nimic ru în mâncatul
crnii care fusese oferit idolilor, pentruc
idolii erau fr valoare i fali. Alii
verificau cu grij sursa crnii sau renunau
complet la mâncatul de carne, pentru a
evita o contiin vinovat.”
Pavel explic în 1 Corinteni 8 c
grija principal a unui Cretin era s nu-i
întineze propria sa contiina sau
contiina altor Cretini. Cretinii evrei ar
fi fost în special înclinai s se simt
contaminai de orice lucru legat de
idolatrie. Dar, pentruc un idol nu poate,
prin el însui, s fac nimica pur sau
spurcat, contiina individului, nu idolul,
este chestiunea real.
Deci,
care
este
scopul
instruciunilor lui Pavel cu privire la
mâncat sau nemâncat din Romani 14?
Depinzând de contiina lor, credincioii
de atunci aveau mai multe alegeri. Acei
care doreau s fie siguri c evit carnea
sacrificat idolilor puteau alege s nu
mnânce decât verdeuri sau s posteasc
– s evite mâncare cu totul – când erau
prezentai cu posibilitatea de a consuma
carne de surs dubioas.
Pentru acei a cror contiine nu
erau tulburate de mâncatul crnii
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cumprate la pieele locale, numai pentru
c ar fi putut s fi fost oferit ceremonial
idolilor, opiunea aceasta le era deschis,
cu o important restricie. Ei trebuiau s
considere (în special la mesele comune
unde ofensele puteau s aib loc mai uor)
mai întâi contiina celorlali prezeni, s
aib grij s nu ofenseze pe nimeni.
În acest context, a zis Pavel,
„fiecare s fie deplin încredinat în mintea
lui” (versul 5) pentru c „tot ce nu vine
din încredinare, e pcat” (versul 23).
Cuvintele greceti clarific înelesul lui
Pavel
O înelegere a cuvintelor greceti
folosite de Pavel ne poate de asemenea
ajuta s înelegem ce a avut el în gând.
Scriitorii Noului Testament s-au
referit la dou concepii de necurat,
folosind cuvinte greceti diferite ca s
comunice cele dou înelesuri. Necurat se
poate referi la animalele pe care
Dumnezeu nu a intenionat s fie
consumate ca mâncare (descrise în
Leviticul 11 i Deuteronom 14). Necurat
se poate de asemenea referi la necurenia
ceremonial.
În Romani 14 Pavel folosete
cuvântul koinos, care înseamn „obinuit,”
„ordinar,” „banal” ( Dicionarul complet
al traductorului al lui Vine al cuvintelor
din Vechiul i Noul Testament [W.E.
Vine’s Complete Expository Dictionary of
Old and New Testament Words], 1985,
„Necurat,” p. 649).
În adaos la
semnificaia de „comun,” „banal,”
„ordinar” i „de obte” (vezi Faptele
Apostolilor 2:44; 4:32; Tit 1:4; Evreii
10:29), cuvântul este de asemenea aplicat
la lucruri considerate contaminate sau
spurcate. Cuvântul acesta, împreun cu
verbul lui koinoo, este folosit în Marcu
7:2; 15:23, unde este evident c se refer
la necurenia ceremonial.

Koinos i koinoo apar prin tot Noul
Testament c se refer la felul acesta de
necurenie de ceremonie. Ceva ar putea
fi „obinuit” – necurat de ceremonie –
chiar dac altfel era considerat o carne
curat conform scripturi.
Un cuvânt complet diferit,
akathartos, este folosit în Noul Testament
pentru acele animale pe care Scripturile le
specific ca fiind necurate.
Ambele
cuvinte, koinos i akathartos, sunt folosite
în Faptele Apostolilor 10, unde Petru
distinge între dou concepii de
necurenie folosind ambele cuvinte în
versul 14.
Când Pavel spune în Romani
14:14 c: „Eu tiu i sunt încredinat în
Domnul Isus, c nimic nu este necurat
[koinos, sau „ordinar”] în sine,” el ajunge
la aceeai concluzie la care ajunsese mai
devreme în Corinteni: Numai pentru c o
carne, care fusese altfel legal de mâncat,
poate s fi fost asociat cu închinciunea
la idoli nu înseamn c numai este bun
pentru consumul omenesc. Dup cum
vedem din context, Pavel nu discuta deloc
restriciile dietetice biblice.
Pavel continu s declare în
Romani 14:20 c „toate lucrurile
[mâncrurile] sunt curate.”
Cuvântul
tradus „curat” este katharos, însemnând
„fr impuriti, fr defecte, fr pat”
(Vine, „Curat, curenie, a curi,
curind,” p. 103).
Crni „curate” ca atare nu sunt
adresate în Noul Testament, deci nu exist
un cuvânt specific care s le descrie.
Katharos este un cuvânt folosit s descrie
tot felul de curenie i puritate, inclusiv
farfurii curate (Matei 23:26), lume (Ioan
13:10) i haine (Apocalipsa 15:6; 19:8,
14), religie „pur” (Iacov 1:27), aur i
sticl (Apocalipsa 21:18).
Ne dm seama c, atât în versul 14
cât i în 20 ai Romani 14, cuvântul
mâncare sau carne nu apare în textul
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original grec, dar a fost introdus de
traductorii de mai târziu. Nici un obiect
specific nu este menionat cu privire la
curenie sau necurenie.
Sensul
versurilor acestea este mai mult c „nimic
nu este necurat [koinos: ordinar sau
pângrit prin ceremonie] în sine,” i „toate
lucrurile sunt curate” [katharos: fr
impuriti, defecte sau pete].
Ce vrea Pavel s arate este c
asocierea mâncrii cu activitatea idolatr

nu are nici un efect asupra mâncrii ca
fiind comestibil sau necomestibil.
Îneles în contextul acesta, Romani 14 nu
transmite permisiunea de a ignora legile
biblice asupra cror crnuri sunt curate i
care sunt necurate. (Pentru a afla mai
mult, cere broura gratuit Ce ne înva
Biblia despre crnurile curate i
necurate? [What does the Bible Teach
About Clean and Unclean Meats?] .

Deformarea justificrii prin Hristos
Acum ar trebui s fie mai uor de îneles motivul lui Pavel de a se adresa problemei
judecii între Cretinii din Roma. Dac ei nu reueau s îneleag corect motivul pentru
chemarea lor, Pavel a tiut c se vor îndrepta în curând spre dezastru.
Aa c el explic, „Aa dar, omule, oricine ai fi tu, care, judeci pe altul, nu te poi
dezvinovi; cci prin faptul c judeci pe altul, te osândeti singur; fiindc tu, care judeci pe
altul, faci aceleai lucruri” (Romani 2:1). Calificarea pentru justificare a fiecrui grup era pe
aceeai baz – prin Isus Hristos (versul 26), i nu pentru c un grup era superior altuia.
În Romani 4, Pavel se refer la exemplul lui Avraam, a crui credin l-a micat s-l
asculte pe Dumnezeu (Evreii 11:8). Scopul lui a fost s-i ajute pe convertiii gentili s-i dea
seama c supunându-se poruncilor lui Dumnezeu este o parte esenial a pocirii.
Pavel este de acord cu Iacov c „Tot aa i credina: dac n-are fapte, este moart în
ea însi” (Iacov 2:17, 26). Astfel Pavel explic cum credina lui Avraam ar trebui s fie
privit ca baza pentru credina lui, în loc ca supunerea lui s-i fie baza pentru credin
(Romani 4:13; compar cu Iacov 2:18-24). Avraam a îneles clar c el a avut nevoie de
ajutor pentru a putea s-l asculte pe Dumnezeu. El nu L-a ascultat pe Dumnezeu pentru a
primi credin, în loc Dumnezeu i-a dat credin lui Avraam astfel ca el s poat i s-l
asculte pe Dumnezeu.
Descendenii naturali ai lui Avraam prin nepotul su Iacov, îns, nu i-au urmat
exemplul de credin asculttoare. La vremea lui Pavel, încrederea lor s-a bazat în cea mai
mare parte pe percepia greit a neprihnirii lor superioare.
Ca rezultat, cei mai muli Evrei nu au putut s vad nevoia lor disperat pentru
justificarea în Hristos. Ei anticipau un Împrat, care avea s resping armiile romane i s-i
ridice la proeminena pe care ei credeau c o merit, dar nu ca un Mântuitor care avea s
preia pcatele lor.
Astfel Pavel explic în Romani 5:1-17, beneficiile de a fi justificat prin credin.
Beneficiile acelea includ „pacea cu Dumnezeu” (versul 1), accesul direct la El prin credin
(versul 2) i „darul neprihnirii” – fcut posibil prin iertarea vinoviei din trecut i darul
Duhului Sfânt (versul 17).
Fr beneficiile acestea graioase, nici unul nu-i poate face plcerea lui Dumnezeu.
Astfel, pocina, iertarea pcatelor prin sângele vrsat al lui Hristos i primitul darului
Duhului Sfânt sunt eseniale pentru a deveni un popor sfânt.
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Sau, dup cum explic Pavel, „Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost
îngropai împreun cu El, pentru ca, dup cum Hristos a înviat din mori, prin slava Tatlui,
tot aa i noi s trim o via nou” (Romani 6:4).
Rspunsul corect pentru iertarea lui Dumnezeu
Devenind o persoan nou, transformat prin puterea Duhului lui Dumnezeu, este
obiectivul pe care Pavel voia s pun accentul principal al Cretinilor din Roma. El încerca
s-i ajute s priceap complet c tritul acestei „viei noi” este îndeplinit prin supunerea din
inim lui Dumnezeu.
Numai acei care sunt iertai prin pocire, i sunt condui de Duhul Sfânt într-un mod
de via de supunere, dezvluit în legile i învturile spirituale ale lui Dumnezeu, vor
reui în acel umblat spiritual. Astfel, Pavel continu: „Nu tii c, dac v dai robi cuiva,
ca s-l ascultai, suntei robii aceluia de care ascultai, fie c este vorba de pcat, care duce la
moarte, fie c este vorba de ascultare, care duce la neprihnire?” (versul 16).
Atunci, ca rezultat „acum, odat ce ai fost izbvii de pcat i v-ai fcut robi ai lui
Dumnezeu, avei ca rod sfinirea, iar ca sfârit: viaa vecinic. Fiindc plata pcatului este
moartea: dar darul fr plat al lui Dumnezeu este viaa vecinic în Isus Hristos, Domnul
nostru” (versurile 22-23).
Pavel începe Romani 7 cu exemplul dezlegrii unei femei mritate de pretenia
legal asupra ei de ctre soul ei odat ce a murit. Moartea lui o dezleag pe ea din cstoria
aceea. Prin comparaie, el explic cum „prin trupul lui Hristos, i voi ai murit în ce privete
Legea…” (versul 4).
Observ c Pavel nu spune c Legea a murit. În schimb, noi am murit pentru lege
prin pocire. Adic, pretenia legii asupra vieii noastre ca pedeaps pentru înclcarea ei se
consider satisfcut prin moartea sacrificial a lui Isus Hristos în locul nostru.
Punctul lui Pavel este c, la fel ca femeia dezlegat de legea specific legând-o de
fostul ei so, i noi prin moartea lui Isus putem fi dezlegai de cerinele specifice pentru
moarte ale legii pentru pcatele din trecut. Ca rspuns, trebuie „s aducem road pentru
Dumnezeu,” în contrast cu „roade pentru moarte” (Romani 7:4-5).
Dezlegarea aceasta este numai pentru condamnarea la moarte pe care legea o impune
tuturor pctoilor. Nu este o dezlegare dela orice obligaie de a respecta i practica calea
neprihnit de via definit de lege.
Pavel o rezum în felul acesta: „Dar acum, am fost izbvii de Lege [de
condamnarea ei la moarte], i suntem mori fa de Legea aceasta, care ne inea robi
[condamnarea pentru c pctuisem], pentru ca s slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar
nu dup vechea slov [a legii, ca i cum am fi înc sub condamnarea legal]” (versul 6).
Punctul lui este c abordarea corect a supunerii lui Dumnezeu, dup ce am fost
iertai, este s depim simpla liter a legii (compar Matei 5:20). Noi ar trebui s i ne
supunem conform inteniei (spiritul) ei, i nu numai fcând strictul minim a ceea ce este
declarat explicit. Ne servete ca ghid al nostru în obinerea gândirii i comportrii
neprihnite.
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A propovduit Pavel c toate
zilele de închinciune sunt la fel?
În Romani 14:5-6, Pavel a scris:
„Unul socotete o zi mai pe sus decât alta;
pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare
s fie deplin încredinat în mintea lui.
Cine face deosebire între zile, pentru
Domnul o face. Cine nu face deosebire
între zile, pentru Domnul n-o face. Cine
mnânc, pentru Domnul mnânc;
pentruc aduce mulmiri lui Dumnezeu.
Cine nu mnânc, pentru Domnul nu
mnânc; i aduce i el mulmiri lui
Dumnezeu.”
Mult lume presupune din acest
pasaj c ceea ce spune Pavel este c nu are
importan ce zi alege cineva pentru
odihn sau rugciune atâta timp cât el este
„deplin încredinat în mintea lui” i
„pentru Domnul o face.”
Înseamn oare aceasta c a Patra
Porunc, spunându-ne s ne reamintim de
a aptea zi de Sabat i s-o inem sfânt, nu
mai este necesar pentru Cretini? A
propovduit Pavel c ziua de Sabat nu este
cu nimic diferit de oricare alt zi sau c
suntem liberi s ne alegem noi singuri ce
zi dorim s observm?
Pentru a ajunge la concluzia
aceasta, cineva trebuie s-o citeasc în vers,
pentru c – observ cu atenie – ziua de
Sabat nu este nicieri menionat aici. În
fapt, cuvântul Sabat sau referine la inutul
Sabatului nu sunt nicieri de gsit în
cartea Romani. Referina aici este simplu
la „zile,” nu la Sabat sau orice alte zile de
odihn sau rugciune poruncite de
Dumnezeu.
ine în minte c Pavel, a scris mai
devreme în aceeai epistol, „Aa c
Legea, negreit, este sfânt, i porunca
este sfânt, dreapt i bun” (Romani
7:12), „Pentruc nu cei ce aud Legea, sunt
neprihnii înaintea lui Dumnezeu, ci cei
ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotii

neprihnii” (Romani 2:13) i „dup omul
din luntru îmi place Legea lui
Dumnezeu” (Romani 7:22). Dac ar fi
spus aici c inând ziua de Sabat a lui
Dumnezeu era fr importan, ar fi total
inconsistent cu alte declaraii clare ale lui
din aceeai scrisoare mai târziu. De
asemenea, nici un scriitor al Noului
Testament nu se refer la Sabat în
asemenea expresii imprecise ca „o zi.”
Contextul arat semnificaia „zilelor”
Ce sunt atunci „zilele” menionate
de Pavel aici? Pentru a afla trebuie s ne
uitm la context.
Observ mai întâi c discuia era
s „nu v apucai la vorb asupra prerilor
îndoielnice” (versul 1). Acestea erau
chestiuni de „opinie,” ceea ce ne spune c
Pavel nu se adresa chestiunilor declarate
clar în Scripturi, cum ar fi unde i când s
observe ziua de Sabat.
Pasajul în chestiune despre zile
este în versurile 5 i 6, imediat între
referina la mâncatul crnii, vegetarianism
i postit în versurile 2, 3 i 6. Nu exist o
legtur biblic între ziua de Sabat i
oricare dintre lucrurile acestea, deci
cineva trebuie s ia versurile cu totul în
afar din context ca s presupun c Pavel
se referea la ziua de Sabat.
Comentariul traductorului Bibliei
[The Expositor’s Bible Commentary]
explic
astfel,
„asociaia
strâns
contextual cu mâncatul sugereaz c
Pavel avea în minte o zi special pus de o
parte pentru observare ca un timp pentru
banchet sau postit” (Everett Harrison,
1976, vol. 10, p. 146). Este aparent c
Pavel nu discuta Sabatul dar alte zile în
care era practicat postitul sau abinerea
dela anumite mâncruri.
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Pavel
scria
unei
biserici
amestecate de Evrei i credincioi gentili
în Roma (Romani 1:13, 2:17). Obiceiurile
personale de mâncat i postit, care nu erau
adresate clar în Scripturi, deveniser un
punct de discuie pentru unii.
Talmudul înregistreaz c muli
Evrei din vremea aceea posteau lunea i
joia. Ei aveau de asemenea alte zile
tradiionale de postit (compar Zaharia
7:3-5). Pentru c unii membri ai bisericii
evreieti din Roma îi criticau cu dreptate
de sine pe alii (Romani 2:17-24), poate c
ei deveniser ca fariseul care se ludase
c, „Eu postesc de dou ori pe sptmân”
(Luca 18:12), i s-au socotit pe ei ca mai
drepi decât alii care nu posteau în
aceleai zile.
Este posibil ca membrii bisericii
din Roma încercau s foreze postitul în
anumite zile asupra altor Cretini de
acolo, îmboldindu-l pe Pavel s adreseze
întrebarea „Cine eti tu, care judeci pe
robul altuia?” (versul 4). Pavel se pare c
punea lucrurile într-o perspectiv corect
accentuând c postitul este un exerciiu de
închinciune voluntar ne limitat la o
anumit zi. Deci, postitul unui individ
într-o anumit zi, în timp ce altul
mnânc, nu-l face cu nimic mai sfânt pe
unul sau pe cellalt.
Dece unii evitau carnea?
În versurile 2 i 3 Pavel discut
vegetarianismul („altul, care este slab, nu
mnânc decât verdeuri”) i continu
aceeai tem în versul 6 („cine mnânc…
cine nu mnânc”).
Contextul arat c unii membri ai
congregaiei de acolo mâncau carne, pe
când alii se abineau dela mâncatul crnii.
Vegetarienii erau cel mai probabil membri
care „se temeau c ar putea (fr s tie)
s mnânce carne care fusese oferit la
idoli sau era într-alt fel necurat

ceremonial (lucru care s-ar fi putut
întâmpla cu uurin într-un asemenea loc
ca Roma), încât ei se abineau cu totul
dela carne” (W.J. Conybeare and J.S.
Howson, Viaa i Scrisorile Sfântului
Pavel [The Life and Epistles of St. Paul],
1974, p. 530).
În 1 Corinteni 8 i 10, Pavel s-a
adresat chestiunii mâncatului crnii care sar fi putut s fi fost sacrificat idolilor i
în consecin ar fi putut fi vzut de unii
membri ca necorespunztoare pentru
mâncat. Ideea lui Pavel în capitolul acela
a fost c asocierea necunoscut a crnii cu
activitatea idolatr nu fcea mâncarea
necorespunztoare pentru consum.
Pavel se adresa aceleiai probleme
atât Romanilor cât i Corintenilor, pe
nume, dac membri ar trebui s evite
crnurile care ar fi putut s fie asociate cu
activitile idolatre de închinciune.
Aceasta este indicat de referina
lui Pavel la carnea „necurat” din Romani
14:14. În loc s foloseasc cuvântul grec
folosit s descrie acele crnuri din Vechiul
Testament ca necurate, el a folosit un
cuvânt însemnând „comun,” „ordinar” sau
„pângrit,” care ar fi mai potrivit în
descrierea crnii care fusese sacrificat
idolilor. (Pentru mai multe amnunte, vezi
„Anuleaz Romani 14 legea crnurilor
necurate?” începând la pagina 74).
Sfatul lui Pavel din 1 Corinteni 8 a
fost la fel cu acela din Romani 14:15: S
fii în special de atent s nu ofensezi un alt
membru, cauzându-l s se împiedice sau
s piard credina, peste chestiunea
crnurilor.
În nici un fel nu a fost aceasta
legat de observarea Sabatului pentru c
Sabatul lui Dumnezeu este o zi de
srbtoare (Leviticul 23:1-3), nu o zi în
care cineva trebuie s se abin dela
mâncatul crnii. Sabatul nu este nicieri
menionat în scrisoarea lui Pavel pentru
Romani; simplu, aceasta nu a fost

The New Covenant, Does It Abolish God's Law - Noul Legmânt, anuleaz el legea lui Dumnezeu.doc?

- 82 -

problema. (Pentru a afla mai mult, cere
broura noastr gratuit Dela Apus la
Apus: Sabatul de odihn al lui Dumnezeu
[Sunset to Sunset: God’s Sabbath Rest]).
Acei care se uit la Romani pentru
justificarea prerii lor c Pavel a abrogat
observarea legilor Vechiului Testament
întâmpin dificultatea adugat s explice
dece, dac scopul lui era s sus in c

legile acelea au fost terminate, Pavel
citeaz din acelai Vechi Testament mai
mult de 80 de ori în aceeai scrisoare ca
autoritate pentru înv turile sale. Numai
acest simplu fapt confirm prerea lui
Pavel c „Legea, negreit, este sfânt, i
porunca este sfânt, dreapt i bun”
(Romani 7:12).

Aducând sub control slbiciunile noastre carnale
Odat ce el stabilete c noi urmm s umblm în via a nou rezistând tenta iilor la
pcat, Pavel începe s se adreseze cum putem noi birui slbiciunile firii noastre carnale, cu
poftele ei rele, prin puterea Duhului Sfânt.
În restul Romani 7 Pavel se folosete pe sine ca un exemplu, descriind propria sa
lupt cu aceleai pofte i impulsuri carnale care ne ispitesc pe noi s pctuim. El
contrasteaz marele lui respect pentru legea lui Dumnezeu cu atragerile ctre rul împotriva
cruia trebuie s se lupte în propria sa carne.
„Aa c Legea, negreit, este sfânt, i porunca este sfânt, dreapt i bun. Atunci,
un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar pcatul, tocmai ca s ias la iveal ca pcat,
mi-a dat moartea printr-un lucru bun [legea], pentru ca pcatul s se arate afar din cale de
pctos, prin faptul c se slujea de aceeai porunc. tim, în adevr, c Legea este
duhovniceasc[spiritual]: dar eu sunt pmântesc, vândut rob pcatului” (versurile 12-14).
Slbiciunea aceasta dinuntrul nostru al tuturora, nu o slbiciune a legii lui
Dumnezeu, este problema pe care atât evreii cât i gentilii trebuie s-o recunoasc, s-o
combat i s-o rezolve cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Este o lupt personal care poate
fi câtigat numai cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu.
Observ cât de clar explic Pavel aceasta: „Gsesc dar în mine legea aceasta: cînd
vreau s fac binele, rul este lipit de mine. Fiindc, dup omul din luntru îmi place Legea
lui Dumnezeu; dar vd în mdularele mele o alt lege [o atrac ie puternic a crnii], care se
lupt împotriva legii primite de mintea mea, i m ine rob legii [atrac ia persistent]
pcatului care[fr puterea Duhului Sfânt] este în mdularele mele” (versurile 21-23).
Salvat de natura noastr pctoas
Atunci el întreab, „Cine m va izbvi de acest trup de moarte?” (versul 24). i el
rspunde propriei sale întrebri, „Mul miri fie aduse lui Dumnezeu [pentru c va veni
mântuirea va veni], prin Isus Hristos, Domnul nostru!” (versul 25). Inten iile bune nu sunt
suficiente ca s cucereasc atrac iile egoiste ale crnii noastre fr asisten a furnizat de Isus
Hristos, Marele nostru Preot (versul 25, ultima parte).
Astfel Pavel continu, „Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos
Isus, cari nu triesc dup îndemnurile firii pmânteti, ci dup îndemnurile Duhului. În
adevr, legea [prezen a continu a] Duhului de via  în Hristos Isus, m-a izbvit de Legea
pcatului i a mor ii” (Romani 8:1-2).
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„Legea pcatului i a morii” nu este legea lui Dumnezeu. Aici Pavel folosete
cuvântul grec pentru „lege” în sensul unei puteri sau influene dominante ca s contrasteze
lupta dintre firea noastr carnal i legea i Duhul lui Dumnezeu ca în care parte va exercita
controlul peste comportarea noastr. Punctul lui Pavel este c noi trebuie s primim putere
spiritual dela Dumnezeu care s guverneze peste slbiciunile noastre omeneti:
„Cci – lucru cu neputin Legii, întrucât firea pmânteasc (Grecete: carnea, aici i
peste tot unde e „firea pmânteasc”.) o fcea fr putere – Dumnezeu a osândit pcatul în
firea pmânteasc, trimeând, din pricina pcatului, pe însui Fiul Su într-o fire
asemntoare cu a pcatului, pentru ca porunca Legii s fie împlinit în noi, cari trim nu
dup îndemnurile firii pmânteti, ci dup îndemnurile Duhului” (versurile 3-4).
Duhul lui Dumnezeu ne împuternicete s alegem i s facem ceea ce cere legea Lui.
Cu ajutorul acela divin s biruim slbiciunile noastre naturale, pmânteti [carnale],
„porunca Legii” poate acuma „s fie împlinit în noi” (versul 4).
„Libertate” pentru Pavel a însemnat eliberarea de sub dominaia firii carnale ale
omului i libertatea de condamnarea la moarte prin iertarea pcatului. El a avut încredere
profund în promisiunea lui Dumnezeu, „Voi pune Duhul Meu în voi, i v voi face s
urmai poruncile Mele i s pzii i s împlinii legile Mele” (Ezekiel 36:27).
În remarcile lui de concluzie ctre Cretinii din Roma, el observ i laud supunerea
lor: „Cât despre voi, ascultarea voastr este cunoscut de toi” (Romani 16:19). Pentru el
este „s asculte de credin” care „a fost artat acum prin scrierile proorocilor” i „a fost
adus la cunotina tuturor Neamurilor” (versul 26).
Prin toat epistola sa ctre Romani, Pavel nu s-a abtut niciodat în propovduirea c
credina produce supunere Cuvântului lui Dumnezeu. Direcia principal a mesajului su
este întotdeauna c „umblarea dup lucrurile firii pmânteti este vrjmie împotriva lui
Dumnezeu, cci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, i nici nu poate s se supun. Deci,
cei ce sunt pmânteti, nu pot s plac lui Dumnezeu” (Romani 8:7-8).
El dorea ca Romanii s îneleag c numai o „inim nou” – care este miezul Noului
Legmânt –îi poate da puterea ca s-l asculi pe Dumnezeu din inim!

Le-a spus Pavel Romanilor un lucru
i Corintenilor opusul?
Mult lume presupune c Pavel
elimina orice nevoie de a ine Sabatul i
celelalte Zile Sfinte biblice când a scris în
Romani 14:5-6: „Unul socotete o zi mai
pe sus decât alta; pentru altul, toate zilele
sunt la fel. Fiecare s fie deplin încredinat
în mintea lui. Cine face deosebire între
zile, pentru Domnul o face. Cine nu face
deosebire între zile, pentru Domnul n-o
face.”
Ei presupun, fr nici o dovad, c
acestea sunt zilele la care Pavel s-a referit
aici – dei ziua de Sabat nu este nici
mcar menionat nicieri în întreaga

epistol. Pavel i ceilali scriitori ai
Noului Testament nu s-au referit imprecis
la Sabat cu expresii ca „o zi.” Ei de
asemenea ignor faptul c Pavel citeaz
din Vechiul Testament de 84 de ori în
scrisoarea aceasta în suportul învturilor
lui – cu greu aciunile unui om care
încerca s anuleze poruncile lui [Vechiul
Testament].
Cartea Faptele Apostolilor arunc
lumin considerabil asupra gândirii lui
Pavel când a scris epistola sa ctre
Romani. Cei mai muli savani sunt de
acord c Pavel a scris scrisoarea aceasta în
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timp ce vizita oraul grec Corint în jurul
anului 56 A.D. Ce ne spun Faptele
Apostolilor despre aciunile lui Pavel în
oraul acela?
Ne arat c Pavel, în timp ce a fost
în Corint, „vorbea în sinagog în fiecare zi
de Sabat, i îndupleca pe Iudei i pe
Greci” (Faptele Apostolilor 18:1, 4).
Acesta este contextul aciunilor lui Pavel
când a scris cartea Romanii. Le-a scris el
membrilor bisericii din Roma s le spun
c observatul zilei de Sabat nu mai era
relevant, în timp ce simultan îi înva pe
Evreii i gentilii din Corint „în fiecare zi
de Sabat?”
Evident ceva este în neregul cu
prerea multor oameni despre Romani
dac ei cred serios c aceasta este ceea ce
a propovduit Pavel. Dup cum arat
cartea Faptele Apostolilor, indiferent în ce
ora se afla Pavel, observarea Sabatului a
fost maniera lui obinuit sau „obiceiul”
conform poruncilor lui Dumnezeu
(Faptele Apostolilor 17:2).
Mai mult dovad c interpretarea
aceasta obinuit a Romanilor 14 este
greit poate fi gsit în prima scrisoare a
lui Pavel pentru Corinteni. El a scris
epistola aceasta în jurul anului 55 A.D., cu
puin timp înainte de a veni la Corint (1
Corinteni 16:5-6) în vizita în timpul creia
a scris epistola sa ctre Romani.
Ce aflm c le spune el
Corintenilor în scrisoarea aceasta?
• El le spune s observe Festivalul
biblic al Azimelor într-o manier

•

•
•

potrivit, înelegând intenia lui
spiritual (1 Corinteni 5:7-8,
compar cu Leviticul 23:6).
El îi instruete cum s observe
Patele Noului Testament ca o
comemorare a morii lui Isus
Hristos (1 Corinteni 11:23-30).
El le reamintete c „Hristos,
Patele noastre, a fost jertfit
[pentru noi]” (1 Corinteni 5:7).
El le scrie c intenioneaz s
cltoreasc la ei, dar c el va sta
mai întâi în Efes pân dup ce
Festivalul biblic al Pentecostului a
trecut (1 Corinteni 16:8).

Dac accepi interpretarea greit
obinuit a crii Romani, va trebui s
conchizi c Pavel i-a instruit pe
Corinteni cum s observe corect
Patele [Passover], c le-a spus s
observe Festivalul biblic al Azimelor,
i c el a notat c urma s stea în Efes
pân dup Festivalul biblic al
Pentecostului – i imediat în anul
urmtor le-a scris Romanilor c nimic
din toate acestea nu contau i c totul a
fost o decepie.
Pe de alt parte, dac înelegi
învturile lui Pavel pentru Romani
cum sunt prezentate cu adevrat în
capitolul acesta, vei vedea o înelegere
complet între aciunile sale i
scrisorile scrise de el membrilor
Bisericii atât în Roma cât i în Corint.
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Capitolul 6

Pace i Unitate
în Hristos
„C adic Neamurile sunt împreun motenitoare cu noi, alctuiesc un
singur trup cu noi i iau parte cu noi la aceeai fgduin în Hristos Isus,
prin Evanghelia aceea” (Efeseni 3:6).

Scrisoarea lui Pavel ctre Efeseni este despre planul minunat al lui Dumnezeu s aduc

pace, unitate i mântuire tuturor oamenilor – Evrei i gentili (ne-evrei). Pentru a atinge
scopul acesta, Dumnezeu „a binevoit s ne descopere taina voii Sale, dup planul pe
care-l alctuise în Sine însui, ca s-l aduc la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-i
uni iar într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, i cele de pe pmânt”
(Efeseni 1:9-10).
Mesajul Su pentru cei din Colos con ine un limbaj asemntor: „Cci Dumnezeu a
vrut ca toat plintatea s locuiasc în El, i s împace totul cu Sine prin El, atât ce este
pe pmânt cât i ce este în ceruri, fcând pace, prin sângele crucii Lui” (Coloseni 1:1920).
Deci, Pavel face apel la Cretini, „având picioarele încl ate cu râvna Evangheliei
pcii” (Efeseni 6:15). Pentru a atinge scopul acesta, atât gândirea cât i modul de via 
a unuia trebuie s fie solid înrdcinate în înv turile Cuvântului lui Dumnezeu.
Pavel le spune clar Cretinilor ne-evrei, a cror comportare nu fusese bazat pe
Cuvântul lui Dumnezeu, „Iat dar ce v spun i mrturisesc eu în Domnul: s nu mai
tri i cum triesc pgânii, în deertciunea gândurilor lor” (Efeseni 4:17). Ei trebuie s
înceteze a mai tri „dup mersul lumii acesteia,” care este sub controlul „uneltirilor
diavolului” (Efeseni 2:2; 6:11).
În loc, ei trebuie s îi dea seama c „noi suntem lucrarea Lui, i am fost zidi i în
Hristos Isus pentru faptele bune” (Efeseni 2:10). Cuvintele de aici ale lui Pavel sunt
consistente cu cuvintele lui dintr-o alt scrisoare. Numai prin studiul Scripturilor
„Cuvântul adevrului” (2 Timotei 2:15) ca s primim „în elepciune în neprihnire” este
posibil „ca omul lui Dumnezeu s fie desvârit i cu totul destoinic pentru orice lucrare
bun” (2 Timotei 3:16-17).â

Pavel încarcerat pentru un tabu fcut de om
Atât dovezi interne cât i istorice
sugereaz c Pavel a fost în închisoare
când a scris scrisorile sale ctre
Efeseni i Coloseni. Motivul pentru
încarcerarea sa explic probabil dece
el a ales s foloseasc termenul

peretele din mijloc al despriturii din
Efeseni 2:14 (BOR) ca s reprezinte
decretele discriminatoare fcute de
om, care înstrinau i separau oamenii.
Încarcerarea lui Pavel a rezultat
dintr-o acuza ie fals c el ar fi luat cu
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el gentili dincolo de un punct interzis
în cuprinsul templului (Faptele
Apostolilor 21:29). Într-un articol
intitulat „Peretele a disprut,” Craig
McMahon face observaia aceasta
revelatoare dece acel perete al
despriri, care împrea, a fost atât de
proeminent în gândirea lui Pavel.
„Explicaia
cea
mai
promitoare…identific
peretele
despririi cu zidul Templului, care
separa Curtea de Afar a Gentililor de
diferitele curi interioare ale Evreilor.
Vorbind retoric, peretele acesta al
Templului funciona ca o metafor
usturtoare a excluderi spirituale i
sociale a Gentililor de ctre Evrei.
Nici unui Gentil nu-i era permis de a
trece dincolo de acest perete de piatr
de un metru jumtate în partea
evreiasc a templului…”
„Vorbind istoric, acest acelai
Templu va juca un rol pivotal în cursul
serviciului lui Pavel.
Faptele
Apostolilor 21:26-36 descrie povestea
lui Pavel fiind vzut în zona exclusiv
evreiasc a Templului cu nite strini,

unul dintre care a fost presupus s fie
un gentil, Trofimus din Efes.
„Credincioii evrei l-au apucat pe
Pavel, fcând acuzaia c „a vârât i pe
nite Greci în Templu, i a spurcat
acest loca sfânt”
(versul 28).
Afirmaia aceasta acuza c Pavel a fost
vinovat pentru ajutatul Gentililor de a
rupe zidul separrii.
„Dac într-adevr Pavel a scris
Efesenilor în timpul acestei perioade
prelungi
de
încarcerare…atunci
recunoaterea din Efeseni 3:1 („eu,
Pavel, întemniatul lui Isus Hristos
pentru voi, Neamurilor”) poate fi o
reminiscen istoric a arestului lui
pentru presupusa violare a restriciilor
zidului templului…”
„Menionarea lui Pavel a zidului
despririi…se potrivete cu contextul
istoric probabil al Efesenilor i de
asemenea foarte potrivit cu scopul
retoric al acestui pasaj – pe nume,
descrierea separrii precedente dintre
Evrei i Gentili i de noua ordine
creat în Hristos”
(Revedere i
Interpretare [Review and Expositor],
Primvara 1996, p. 262).

Gentilii (ne-evreii) i Evreii unii printr-o motenire comun
Ca i în alte scrisori, Pavel din nou trage concluzia c pentru gentili, ca s
moteneasc promisiunile lui Dumnezeu, trebuie mai întâi s fie altoii – ca ramurile
unui pom de mslin slbatec – pe rdcina Israelului, mslinul natural care a descins
din Avraam.
Observ cât de puternic subliniaz Pavel aceasta: „De aceea voi, cari altdat erai
Neamuri din natere, numii netiai împrejur de ctre aceia cari se cheam tiai
împrejur,…aducei-v aminte c în vremea aceea erai fr Hristos, fr drept de
cetenie în Israel, strini de legmintele fgduinei, fr ndejde i fr Dumnezeu în
lume. Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioar erai deprtai, ai fost apropiai prin
sângele lui Hristos” (Efeseni 2:11-13).
La ce au fost ei apropiai? La promisiunea aceleiai moteniri pretinse de Cretinii
Evrei! „Cci El [Hristos însui] este pacea noastr, care din doi [Evrei i Gentili] a fcut
unul, i a surpat zidul dela mijloc care-i desprea” (versul 14).
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Ce „zid de mijloc al separrii” trebuise s fi fost „surpat” astfel ca Evreii i gentilii s
poat fi împcai in „un” trup, Biserica? În versul 15 Pavel descrie zidul acesta al
„vrjmiei” care îi desprea pe Evrei de gentili. Orice a fost acel „zid,” a fost un
simbol clar al dumniei dintre Evrei i gentili. Trist, c „zidul” vrjmiei este adesea
interpretat greit ca fiind Poruncile lui Dumnezeu – Legea Sa.
Aceasta este ce a avut în minte Pavel în analogia aceasta a unui zid de separare între
Evrei i gentili? Nici pe de parte! S mergem s identificm corect „zidul” care a
simbolizat vivid bariera dintre Evrei i gentili. Pentru aceea avem nevoie s înelegem
corect puin istorie i înelesul a dou cuvinte greceti cheie pe care le-a folosit Pavel.
„Zidul din mijloc” al Templului
Cuvântul grec mesotoichon în Noul Testament, însemnând „zidul din mijloc,” apare
numai în Efeseni 2:14. Cuvântul grec phragmos, tradus „al separrii” sau „al
fragmentrii” în acelai vers, înseamn un „zid” sau „gard” i uneori este tradus ca „gard
viu” (Matei 21:33; Marcu 12:1; Luca 14:23).
Semnificaia acestor cuvinte arat c expresia lui Pavel „zidul din mijloc al separrii”
se refer la o barier care ar separa oamenii cum ar face-o un gard, zid sau gard viu.
Aici poate fi de folos o scurt lecie de istorie.
Flavius Josefus, dintr-o familie de preoi, a fost un istoric al primului secol. În cartea
sa Rzboaiele Evreilor [The Wars of the Jews] el folosete ambele termene greceti – în
contexte separate -- pentru o anumit balustrad sau barier din Templul din Ierusalem
(Cartea 5, capitolul 5, seciile 2 i 6).
Ce barier a evocat comparaia lui Pavel cu separrile care au existat între gentili i
Evrei? A fost zidul ridicat de evrei ca s izoleze curtea de afar a gentililor – zona
complexului templului Evreiesc unde gentilii [ne-evreii] erau permii – de zona
interioar din jurul templului însui, de unde toi gentilii [ne-evreii] erau interzii.
Noul Comentariu Internaional al Noului Testament: Cartea Faptele Apostolilor
[The New International Commentary of the New Testament: The Book of Acts] explic
astfel: „Pentru ca nici un gentil s nu intre din greeal în zonele interzise, anunuri în
greac i latin au fost afiate pe zid la baza scrilor conducând spre zonele interioare,
avertizându-i c pentru intratul mai departe pedeapsa era moartea.
„Dou asemenea anunuri (atât în greac cât i în latin) au fost gsite – una în 1871
i alta în 1935 – textul crora este: „Nici un strin [gentil] nu are voie s intre înuntrul
baricadei care înconjoar templul i anexa. Oricine va fi prins fcând-o, va avea numai
pe sine de vinovat pentru moartea sa” (1974, p. 434).
Bariere ridicate de oameni
Punerea unei bariere fizice în curtea exterioar a templului nu a fost poruncit
niciodat în Scripturi. Dumnezeu nu a dat niciodat nici o porunc s se ridice. Pentru
Pavel, aceast barier ridicat de Evrei a fost simbolul potrivit al vrjmiei pe care au
avut-o Evreii i gentilii unii pentru alii.
„Zidul din mijloc” literal, fizic, a fost drâmat de Romani cînd a fost distrus templul
în 70 A.D.. Totui, cu mai muli ani înainte de distrugerea lui fizic, Pavel a artat spre
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el ca un simbol potrivit al barierelor prejudiciale etnice i religioase care separ fiin ele
omeneti.
Toate barierele asemntoare fcute de om trebuie „spulberate” înainte ca omenirea
s se poat bucura de pacea i unitatea pentru care a murit Hristos. Totui, pân în ziua
de azi, lumea este plin de tabuurile fcute de oameni care separ oamenii cultural,
religios, etnic i na ional.
Pavel arat c în planul lui Dumnezeu adevrata împcare cere eliminarea barierelor
care separ oamenii contrar inten iei Scripturilor. Aa cum le-a explicat el Galatenilor,
„Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici
parte brbteasc, nici parte femeiasc, fiindc to i sunte i una în Hristos Isus” (Galateni
3:28).
Îi înv a Pavel pe gentilii converti i din Efes s-i resping pe Evrei? Nu, direc ia
remarcilor lui era tocmai în direc ia opus.
El fcea punctul c speran a i viitorul spiritual al gentililor Cretini este prin
participarea în promisiunile fcute acelei „popula ii” a „semin ei” lui Avraam – nu
respingându-i pe Evrei. i nici Evreii nu trebuie s-i resping pe gentili. Barierele de
atâta durat dintre Evrei i gentili trebuiau s fie drâmate. (Citete negreit „Pavel
încarcerat pentru un tabu fcut de om” la pagina 86).
Odat ce în elegem c prejudiciile etnice, sexuale, religioase i culturale create de
om sunt ceea ce stau în calea pcii i a unitii crora se adreseaz Pavel, atunci restul
remarcilor lui încep s aib în eles. Partea central a mesajului lui Pavel în Efeseni este
„C adic Neamurile sunt împreun motenitoare cu noi [Israel], alctuiesc un singur
trup cu noi i iau parte cu noi [Israel] la aceeai fgduin  în Hristos Isus, prin
Evanghelia aceea” (Efeseni 3:6).
Schimbrile cele mai mari în stilul de via  trebuiser s fie fcute nu de Cretinii
Evrei, dar de Cretinii gentili. Astfel Pavel le spune acestor converti i gentili, „Iat dar
ce v spun i mrturisesc eu în Domnul: s nu mai tri i cum triesc pgânii, în
deertciunea gândurilor lor, având mintea întunecat, fiind strini de via a lui
Dumnezeu, din pricina netiin ei în care se afl în urma împietririi inimii lor” (Efeseni
4:17-18).
Netiin a înstrineaz oamenii dela „via a lui Dumnezeu” cum a fost dezvluit prin
slujitorii Si, apostolii i proorocii care au scris Scripturile (Efeseni 2:19-20). Când
credin e false sunt prezentate ca „adevr” ele devin unelte puternice de decep ie.

Corupia Cretinismului Apostolic
Aproape imediat dup ce armatele
romane au distrus oraul Ierusalem i
templul lui în 70 A.D., prejudiciul
intens împotriva credin elor i
obiceiurilor evreieti s-a rspândit ca
focul prin întreg Imperiul Roman.
Atunci, urmând mor ile lui Pavel i
Ioan, acest prejudiciu a produs prima
mare „schism” dela înv turile
Noului Testament cum au fost

explicate de apostolii lui Hristos (2
Tesaloniceni 2:3).
Înainte de evenimentul acesta
distructiv, congrega iile predominante
gentile crescute de Pavel „au clcat pe
urmele Bisericilor lui Dumnezeu, cari
sunt în Hristos Isus, în Iudea” (1
Tesaloniceni 2:14). Ele au urmat
acelai mod de via  spiritual practicat
de Cretinii Evrei.
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Dup cderea Ierusalemului, îns,
tritul acelui mod de via  a devenit
mult mai dificil. A fost nevoie de un
nivel mai înalt de credin  i curaj pe
care noii converti i nu-l aveau. Ca
rezultat, prejudiciile lumii contra a tot
ce era evreiesc a început s infiltreze
Cretinismul gentil.
Interpretri
deformate ale scrierilor lui Pavel, din
partea unor conductori „netiutori i
nestatornici,” au început s submineze
modul de via  i obiceiul de
închinciune pe care Cretinii gentili
de mai înainte îl copiaser dela
confra ii lor Evrei (2 Petru 3:16).
Din ultima parte a primului secol
pân prin secolul patru partea religiei
Cretine creia i s-a dat aten ie de
istorici
a
acceptat
schimbri
dramatice.
O concep ie nou de
„dezvluire progresiv” a permis
conductorilor bisericii s revizuiasc
doctrinele ca s satisfac propria lor
percep ie a nevoilor bisericii – în loc
s adere strict de înv turile înmânate
lor de apostoli. Întregul mod de via 
propovduit de apostoli a fost
abandonat continuu pân când ceea ce

to i consider ca fiind religia Cretin
a avut foarte pu in asemnare cu
înv turile originale ale apostolilor.
Isus a tiut c avea s apar forma
aceasta de Cretinism deformat,
respingtoare de lege. El a avertizat,
„Mul i Îmi vor zice în ziua aceea:
„Doamne, Doamne! N-am proorocit
noi în Numele Tu? N-am scos noi
draci în Numele Tu? i n-am fcut
noi multe minuni în Numele Tu?”
Atunci le voi spune curat: „Niciodat
nu v-am cunoscut; deprta i-v dela
Mine, voi toi cari lucrai frdelege”
(Matei 7:22-23).
Acei care rmân credincioi
înv turilor
apostolilor
folosesc
consistent Scripturile ca baz pentru
cum s triasc. Astfel, Biserica pe
care a construit-o Isus a rmas o
„turm mic,” cum i-a numit El pe cei
ce-L urmaser (Luca 12:32). (Pentru
mai mult informa ie despre cum a
supravie uit acea „turm mic” pân în
ziua de astzi, cere sau coboar de pe
Internet broura noastr gratuit
Biserica Cldit de Isus [The Church
Jesus Built]).

Ce a fost ters de moartea lui Hristos?
Traducerea inadecvat i eronat a
unui pasaj în Coloseni 2 în unele
versiuni ale Bibliei este folosit adesea
s suporte credin a greit c legea lui
Dumnezeu a fost „tears” de Isus
Hristos care este pretins incorect c a
luat-o i „a nimicit-o, pironind-o pe
cruce” (versul 14).
Versul în chestiune este versul 14,
care se refer la Hristos care „A ters
zapisul cu poruncile lui, care sttea
împotriva noastr i ne era potrivnic,
i l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.”
Spune versul acesta c legea lui

Dumnezeu a fost tears sau pironit
pe cruce, cum pretind unii?
S notm mai întâi c Legea lui
Dumnezeu nu este ceva ce este
„împotriva” noastr. Din potriv este
„sfânt, dreapt i bun” (Romani
7:12).
Scriptura se refer la ea
întotdeauna ca fiind o binecuvântare
pentru omenire (vezi „Legea lui
Dumnezeu: Este Ea o Povar sau o
Binecuvântare?” la pagina 25).
Hristos într-adevr a dat la o parte
ceva ce a fost pironit pe crucea Sa.
Dar acel ceva a fost registrul
pcatelor noastre – transgresiunile
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noastre – nu Legea lui Dumnezeu. O
evaluare cu atenie a cuvintelor lui
Pavel, originale în greac, dovedesc
aceasta s fie adevrat.
Cuvântul grec tradus ca „fiind
terse” sau „fiind splate” sau ”fiind
anulate” în Coloseni 2:14 este
exaleipho. Înseamn „s speli, sau s
mânjeti complet… s tergi, s
obliterezi”
(Dicionarul complet
traductor al lui Vine al cuvintelor din
Vechiul i Noul Testament [Vine’s
Complete Expository Dictionary of
Old and New Testament Words], 1985,
„a terge” [blot out]).
Scripturile întotdeauna folosesc
exaleipho în referin la tersul
pcatului, nu a legii. În Faptele
Apostolilor 3:19 Petru folosete
cuvântul acesta când îi îndeamn pe
asculttorii si, „Pocii-v dar, i
întoarcei-v la Dumnezeu, pentru ca
s vi se tearg pcatele.”
În Vechiul Testament cuvântul
Ebraic machah – tradus „s tearg”
sau „s curee” este (ca exaleipho)
folosit pentru transgresiuni i pcate.
Isaia Îl citeaz pe Dumnezeu spunând,
„Eu,
Eu
îi
terg
[machah]
frdelegile, pentru Mine”
(Isaia
43:25…compar Psalm 51:1, 9;
Exodul 32:31-33). Numai pcatele,
sau oamenii care insist s continue s
pctuiasc, sunt terse, nu legea lui
Dumnezeu. Aceasta devine i mai
clar când examinm fraza urmtoare
pe care o folosete Pavel în Coloseni
2:14.
„Zapisul cerinelor”
Romanii au pironit dou lucruri pe
cruce la vremea rstignirii lui Hristos:
pe Hristos însui i o inscripie c El a
fost „regele evreilor” – acuzaia de

trdare împotriva Romei, pentru care
fusese executat.
Dar Pavel adaug c altceva a fost
de asemenea (figurativ) pironit pe
crucea lui Isus Hristos – „zapisul cu
poruncile lui, care sttea împotriva
noastr i ne era potrivnic.”
Fraza
tradus
„zapisul
cu
poruncile” este în textul grec original
cheirographon tois dogmas. Acesta
este singurul loc în Noul Testament
unde apare.
Lexiconul lui Freiberg [The
Freiberg
Lexicon]
explic
cheirographon
dogma
ca
un
„document numai scris de mân, în
chestiunile legale o not promisorie, o
înregistrare de îndatorire, un bond;
figurativ în (Coloseni 2:14 nu ca legea
însi, dar ca o înregistrare a
acuzaiilor…care au stat împotriva
noastr i pe care Dumnezeu simbolic
le-a înlturat prin „pironirea lor pe
cruce”
(Bible Works software,
accentuarea adugat).
Vine’s
Complete
Expository
Dictionary of Old and New Testament
Words explic mai departe: „Aceasta
înseamn un memorandum de
îndatorire, „o not scris de mân”
folosit în contractele publice i
particulare, i este un cuvânt tehnic în
papirusurile greceti. Un mare numr
de note din mân din antichitate au
fost publicate i
Dr.
Deissmann spune despre acestea, „o
formul stereotipic în documentele
acestea este promisiunea de a plti
înapoi banii împrumutai, „Îi voi plti
înapoi”; i toate sunt de mâna proprie
a datornicului, sau, dac el nu a putut
s scrie, de mâna altuia care aciona în
numele lui, cu remarca expres, „Am
scris pentru…”
„În
faimoasele
papirusuri
Florentine din 85 A.D. guvernatorul
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Egiptului d acest ordin în cursul unei
judec i, – „s fie t iat tot scrisul de
mân ,” ceea ce corespunde cu „tersul
scrisului de mân
[zapisul] din
Coloseni 2:14” (Graham Scroggie,
prefa
la Dicionarul lui Vine,
Sistemul de Biblioteci Logos [Logos
Library System], 1997).
Dicionarul Teologic al Noului
Testament
[The
Theological
Dictionary of the New Testament]
adaug : „Ideea metaforei a notei de
îndatorire [zapisul] este ca s
sublinieze
declara ia
de
mai
înainte…[c ] Dumnezeu a iertat
p catele.
El a anulat nota de
îndatorire [zapisul] luând-o i punândo pe crucea lui Hristos” (Gerhard
Kettel, 1995, vol. 9, p. 436, accentuare
ad ugat ).
Limbajul din vremea lui Pavel
asociaz cuvântul acesta cu o datorie
legal scris de mân [zapis] sau o
pedeaps datorat, dar nu cu legea lui
Dumnezeu.
Ultimul cuvânt pe care îl vom
analiza este „poruncile” [cerin ele]
cum este folosit în „zapisul
poruncilor.” Cuvântul grec folosit aici
este dogmasin, care denot „o p rere,
un decret (public)” (Robert Thomas,
Noul Dicionar Standard American
Ebraic-Aramaic i Grec [The New
American Standard Hebrew-Aramaic
and Greek Dictionary], 1999).
Expresia aceasta a fost folosit într-o
sentin oficial scris de mân sau o
acuza ie împotriva cuiva care a c lcat
legea.
Astfel, Noua Traducere Vie [New
Living Translation] prezint versul
acesta ca: „El a anulat registrul care a
con inut acuza iile împotriva noastr .
El l-a luat i l-a distrus pironindu-l pe
crucea lui Hristos.”

Traducerea
Englez
Contemporan [The Contemporary
English Translation] traduce versul
acesta ca:
„Dumnezeu a ters
acuza iile aduse împotriva noastr
pentru nesupunerea la Legea lui
Moise. El le-a luat i le-a pironit pe
cruce.”
Noul Testament în Engleza
Modern [The New Testament in
Modern English] citete: „Hristos a
ters complet eviden a d un toare a
legilor i poruncilor înc lcate, care
întotdeauna au atârnat deasupra
capetelor noastre, i le-a anulat
complet
pironindu-le deasupra
propriului S u cap pe cruce.”
Ce s-a întâmplat la rstignire
Un fel bun de a vizualiza aceasta
este s consideri un am nunt a ceea ce
a avut loc la r stignirea lui Hristos:
„i I-au scris deasupra capului vina:
„ACESTA
ESTE
ISUS,
ÎMP RATUL IUDEILOR” (Matei
27:37). Noua Traducere Vie [The
New Living Translation] spune: „o
firm a fost ataat pe cruce deasupra
capului lui Isus, anunând acuzaia
împotriva lui.”
Conduc torii religioi evrei L-au
acuzat pe Isus ca având ambi ia de a-l
înlocui pe Cezar ca împ rat al
Iudeilor. Acuza ia lor exact în fa a
lui Pilat a fost, „Oricine se face pe sine
împ rat, este împotriva Cezarului”
(Ioan 19:12).
Aceasta explic întrebarea lui Pilat
adresat lui Isus, „Eti Tu „Împ ratul
Iudeilor?” (Matei 27:11). Când Isus a
refuzat s se apere, Pilat a acceptat
acuza ia adus
în fa a lui de
conduc torii evreilor i a pironit-o pe
crucea lui Hristos la r stignirea Lui.
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Decretul scris de mân pe care
Pilat l-a pironit deasupra capului lui
Hristos declara public acuzaia
oficial pentru care era Isus rstignit.
Implica fals c Isus era vinovat de
trdare împotriva Cezarului.
Deci, Isus a fost oficial executat ca
un infractor [înclctor de lege].
Acuzaia aceea a fost fals. Dar
acceptând pedeapsa cu moartea pentru

o acuzaie fals El a devenit
substituitul purttor de pcat pentru
acuzaiile legitime pe care Dumnezeu
le are contra noastr. El „a ters”
acuzaiile care cer pedeapsa cu
moartea pentru infraciunile noastre
luând acuzaiile acelea asupra Sa.
Fcând aceasta, El a fcut posibil
iertarea pcatelor (Coloseni 2:13).

Ce înseamn „Umbra lucrurilor ce vor veni?”
Pavel explic în Coloseni 2:17 c
ziua de Sabat sptmânal i
festivalurile sfinte ale lui Dumnezeu
„sunt umbra lucrurilor viitoare”
(versul 17). Muli cred c el spunea
aceasta ca s le înjoseasc i s arate
dece ele numai sunt necesare pentru
Cretini. Realitatea este exact opus.
Pavel recunotea semnificaia lor
neschimbat pentru noi.
În limba Greac cuvântul mello,
tradus „s vin,” este un participiu
prezent activ. El indic explicit spre
evenimente înc în viitor. Conform cu
Dicionarul Complet de Studiu al
Cuvintelor: Noul Testament [The
Complete Word Study Dictionary:
New Testament], mello înseamn „a fi
aproape de a face sau suferi ceva, a fi
pe punctul de, a fi iminent” (Spiros
Zodhiates, 1992, p. 956). Dicionarul
complet traductor al lui Vine al
cuvintelor din Vechiul i Noul
Testament
[Vine’s
Complete
Expository Dictionary of Old and New
Testament Words] îi explic înelesul
ca „a fi aproape (de a face ceva),
adesea implicând necesitatea i deci
certitudinea a ceea ce urmeaz s aib
loc” (1985, „Vino, a venit,” p. 109).
Pavel spune c Sabatul i Zilele
Sfinte, pe care Colosenii le celebraser
petrecând conform cu instruciunile

bibliei, fuseser date de Dumnezeu ca
prevestiri ale unor evenimente viitoare
– lucruri care înc urmau s vin.
Gramatica declaraiei lui Pavel cere
înelesul acesta.
Când Dumnezeu a poruncit prima
dat s fie observate aceste „srbtori
ale Domnului” (Leviticul 23:2-4),
fiecare eveniment pe care ele îl
prevesteau a fost înc în viitor. Chiar
i astzi, cele mai multe evenimente
prevestite de festivalurile acestea înc
urmeaz s fie împlinite în planul lui
Dumnezeu.
Zilele acestea sfinte au prevestit
întotdeauna
promisiunile
lui
Dumnezeu de a interveni în treburile
oamenilor prin Isus Hristos. Ele
înseamn împlinirea planului Su
principal de a oferi mântuirea întregii
omeniri prin Isus Hristos.
Deci,
temele i simbolismul lor sunt fr nici
o îndoial Cretine.
Pavel a îneles i a propovduit
aceasta. Pentru amnunte complete a
ce înseamn i semnificaia Cretin a
festivalurilor lui Dumnezeu, cere
copia ta gratuit a brourii noastre
Planul zilelor sfinte ale lui Dumnezeu
– Promisiunea de speran pentru
omenire [God’s Holy Day Plan: The
Promise of Hope for all Mankind].
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Tradiii care orbesc omenirea
În Efeseni i Coloseni gsim mai multe pasaje legate îndeaproape, care se adreseaz
tradi iilor omeneti i avertizeaz împotriva acceptrii înelciunii lor. În unul din pasaje
Pavel adun toate tradi iile mincinoase omeneti în fraza „legea poruncilor i înv turile
ei” (Efeseni 2:15, Biblia Ortodox Român).
Observ avertismentul pe care l-a dat Pavel celor din Colos: „Lua i seama ca nimeni
s nu v fure cu filozofia i cu o amgire deart, dup datina oamenilor, dup
învturile începtoare ale lumii, i nu dup Hristos” (Coloseni 2:8). Ideile cu care se
lupta Pavel nu erau numai idei biblice dar i idei filozofice lumeti înrdcinate în
tradi iile omeneti.
A fost de asemenea tradiia omeneasc – nu legea lui Dumnezeu – pe care o
combtea Pavel în Efes. Putem confirma aceasta examinând atât în elesul cât i
folosin a anumitor cuvinte greceti cheie pe care le folosete Pavel în Efeseni 2 i
comparându-le cu cuvinte greceti similare sau identice din Coloseni 2.
În Biblie, cuvântul „porunci” în general se refer la poruncile lui Dumnezeu. Dar nu
este întotdeauna acest caz. Contextul în care este dat o porunc va dezvlui în mod
normal sursa ei. Spre exemplu, o „porunc” poate origina dela conductorii omeneti,
comandan i militari sau al ii care pretind s aib autoritate – indiferent dac preten ia lor
la autoritate este legitim sau nu.
Faptul acesta este important. În Tit 1:14 Pavel folosete cuvântul grec entole pentru
„porunci” când scrie „legea poruncilor i înv turile ei” în Efeseni 2:15 [Biblia
Ortodox Român]. Cuvântul acesta entole este înrudit direct cu cuvântul grec entalma,
de asemenea tradus „porunci” – referindu-se la „porunci i înv turi omeneti” – în
Coloseni 2:22.
Ideea este c folosirea lui Pavel a entole (Efeseni 2:15) i entalma nu este limitat la
poruncile lui Dumnezeu. Preten ia c în Efeseni i Coloseni cuvintele acestea ar trebui
întotdeauna s fie interpretate ca referindu-se la legea lui Dumnezeu nu poate fi
sus inut. Ambele cuvinte pot fi, i adesea sunt, folosite i în alte feluri.
i în Efeseni i în Coloseni Pavel le folosete pe amândou în referin  cu poruncile
oamenilor. Aceasta devine i mai clar când studiem câteva cuvinte în plus pe care le
folosete Pavel.
„Porunci”
Cuvântul grec tradus ca „porunci” în Efeseni 2:15 i Coloseni 2:14 este dogma. Este
exprimat diferit ca „cerin e,” „decret,” sau „regula ii” în alte traduceri. Ca i cuvintele
descrise mai sus, în elesul lui nu este limitat la legea sau decretele biblice.
Tehnic, cuvântul grec dogma înseamn „o regul (sau grup de reguli) formalizat la
recomandarea a ceea ce trebuie s fac poporul” (Lexiconul Englez-Grec al Noului
Testament bazat pe domenii semantice [Greek-English Lexicon of the New Testament
Based on Semantic Domains], 1988). Dogma este tradus în mod obinuit ca „decret” i
se refer la decretele fcute de om sau de Dumnezeu. Cu siguran  c nu este limitat
numai la decretele i poruncile biblice. Pavel îl folosete atât în Efeseni 2:15 cât i în
Coloseni 2:14 în contextul cerin elor i regulamentelor fcute de oameni.
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Dogma a fost un cuvânt grec atât de obinuit încât a fost adoptat în limba englez
[român]. În român, „dogma” este definit ca: „Un principiu, credin  sau declara ie
de idei sau preri autoritare în special una considerat s fie absolut adevrat” Noul
Dic ionar de patrimoniu american. [The New American Heritage Dictionary]. Noi
folosim adjectivul „dogmatic” ca s descriem declara ii i opinii adamante sau
inflexibile. Aceasta corespunde îndeaproape cu folosirea lui Pavel a cuvântului grec
dogma în Efeseni i Coloseni.
O varia ie a dogma este verbul grec dogmatizo, însemnând „pus sub obliga ie de
reguli i ordonan e, obligat” sau în forma pasiv, ca în Coloseni 2:20, s „se supun
regulilor i ordonan elor” (Lexiconul Grec - Englez al Noului Testament i altor
literaturi cretine timpurii [Greek-English Lexicon of the New Testament and Other
Early Cristian Literature].
Folosirea lui Pavel a acestor cuvinte este simpl. El folosete cuvântul ordonan ele
(dogma în Coloseni 2:14 i Efeseni 2:2-15, dogmatizo în Coloseni 2:20) s însemne
reguli i decrete impuse de oameni – „poruncile i doctrinele oamenilor.” Contextul
afirma iilor sale este clar c acesta fusese în elesul inten ionat. În ambele scrisori
(Efeseni i Coloseni) Pavel se adreseaz decretelor dogmatice, fcute de om care separ
o fiin  omeneasc de alta.
Legea lui Dumnezeu nu este niciodat un factor când Pavel discut restric iile
acestea fcute de om. Nici cuvintele lui i nici gramatica din contextele acelea nu dau
confirmare unei asemenea concluzii. Totui aceasta este cea mai obinuit concluzie
prezentat – fr merit – din pasajele acestea.
Acei care încearc s fac legea lui Dumnezeu punctul central al comentariilor lui
Pavel injecteaz propriile lor prejudicii în afirma iile lui. Ei fac aceasta pentru c de sute
de ani asemenea tradi ii au influen at gândirea teologic. Totui, gândirea aceasta contra
legii, anti evreiasc este respins în mod curent astzi de colarii cei mai cunosctori.
Cu mult timp în urm Pavel a atins cauza real a acestei gândiri când a scris:
„Fiindc umblarea dup lucrurile firii pmânteti este vrjmie împotriva lui
Dumnezeu, cci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, i nici nu poate s se supun.
Deci, cei ce sunt pmânteti, nu pot s plac lui Dumnezeu” (Romani 8:7-8). Atâta timp
cât ostilit ile ctre legea lui Dumnezeu domin gândirea omeneasc, omenirea nu va
ob ine niciodat pacea. Solu ia lui Dumnezeu este s-i scrie legile Lui în inimile i
mintea noastr.
Pentru ca aceasta s se întâmple, noi trebuie mai întâi s eliminm din gândirea
noastr acele tradi ii omeneti care sunt împotriva legii lui Dumnezeu – tradi ii care
promoveaz ostilit i i separri în loc de pace, dragoste i unitate.
Adevrata
înv tur Cretin este „Cci dragostea de Dumnezeu st în pzirea poruncilor Lui. i
poruncile Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5:3).

Calendarul folosit la început
de Cretinii gentili
Urmtorul citat dintr-o carte a Dr.
Troy Martin, profesor de Studii
Religioase la Universitatea Sfântului
Xavier din Chicago, asupra scrisorii

lui Pavel pentru Coloseni ofer o
respingere efectiv a preten iei
obinuite, dar false, c Pavel i-a
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învat pe Cretinii gentili s nu
observe zilele sfinte folosite de Evrei.
„Numai prin evitarea inutului
timpului cu totul sau prin aderarea la
calendarul Evreiesc [ar fi putut]
comunitile Paveline s scape
alternativelor idolatre. Alte sisteme de
inut timpul numeau zilele i lunile
dup zeitile pgâne i marcau toate
sezoanele cu ritualuri pgâne.
„Prin contrast, Evreii deosebeau
sezoanele prin Festivaluri
care
evident nu aveau nici o conotaie
pgân. Ei recunoteau lunile dup
lunile noi i numeau aceste luni
folosind termeni agricoli.
Ei
desemnau sptmânile prin Sabaturi,
i începând cu Sabatul ei numrau, în
loc de nume, zilele sptmânii dela
unu la ase.
Singura opiune
disponibil lui Pavel i a comunitilor
lui sunt Evreieti, pgâne sau nici un
sistem de inut timpul, i dovezile
arat c ei au optat pentru prima.
„Referinele la timp în Scrisoarea
lui Pavel ctre Corinteni reflect

exclusiv
adoptarea
calendarului
Evreiesc. Chiar i într-un loc ca
Corintul, Pavel vorbete de prima zi
dup Sabat (…1 Corinteni 16:2), nu de
zilele soarelui.
El cldete un
argument
elaborat
bazat
pe
festivalurile Passoverului i a pâinii
ne-dospite (azimelor) (1 Corinteni 5:68) s-i exorteze pe Corinteni, „S
prznuim dar praznicul” (1 Corinteni
5:8).
„Dei referinele temporale în
scrisorile lui Pavel sunt rare, 1
Corinteni ofer dovad puternic
pentru adoptarea lui Pavel a
calendarului
religios
evreiesc.
Adugat la
1 Corinteni,
portretul lui Pavel i al comunitilor
cretine din cartea Faptele Apostolilor
demonstreaz c Cretinii au aderat de
calendarul Evreiesc” (Prin Filozofie
i Înelciune goal:
Colosenii ca
rspuns unei critici cinice [By
Philosophy and Empty Deceit:
Colosseni as Response to a Cynic
Critique], 1996, pp. 125-127).

Filozofia ascetic afectându-i pe Coloseni
Pavel a avertizat pe Cretinii
gentili din Colos, „Luai seama ca
nimeni s nu v fure cu filozofia i cu
o amgire deart, dup datina
oamenilor,
dup
învturile
începtoare ale lumii, i nu dup
Hristos” (Coloseni 2:8). Unii cred c
Pavel le spunea aici s evite pe acei
care învau c legile lui Dumnezeu cu
privire la Sabat, festivaluri, restricii
dietetice, etc., erau înc în efect.
Noiunea aceasta este fals, dup cum
însui Pavel, în alte locuri, a
propovduit c Cretinii – atât evrei
cât i gentili – trebuie s observe legile
acelea.

Cea mai complet descriere a
filozofiei împotriva creia Pavel
avertiza în Coloseni se poate afla în
Coloseni
2:20-23.
Preteniile ei
ascetice la superioritate aveau
„oarecare înfiare de înelepciune, în
pruta lor cucernicie, în smerenie i în
necruarea trupului” (versul 23, Biblia
Ortodox Român).
Pavel arat c exprimându-i
vederile lor ascetice ca echivalente i
în armonie cu lucrurile de baz sau
elementare ale kosmosului, care
înseamn în greac principiile de baz
ale lumii înconjurtoare, este ceea ce
ddea filozofiei atracia ei.

The New Covenant, Does It Abolish God's Law - Noul Legmânt, anuleaz el legea lui Dumnezeu.doc?

- 96 -

Analiza Dr. Troy Martin, profesor
de Studii Religioase la Universitatea
Sfântului Xavier din Chicago, a
gramaticii i sintaxei versurilor 22 i
23,
arunc
lumin
asupra
componentelor
principale
ale
„înelepciunii” filozofiei pe care Pavel
o respinge.
Versul 23 citete, „Unele ca
acestea au oarecare înfiare de
înelepciune, în pruta lor cucernicie,
în smerenie i în necruarea trupului,
dar n-au nici un pre i sunt numai
pentru saiul
trupului”
(Biblia
Ortodox Român).
Profesorul Martin explic: „Dei
Coloseni 2:20-23 este sintactic una
dintre cele mai dificile propoziii din
Noul Testament, poate fi îneleas i
tradus satisfctor…[i astfel s
prevad] informaie important despre
opoziie.
„Pentru c practicile declarate în
apodoz [clauza rezultatelor unei
propoziii condiionale] nu sunt acelea
ale cititorului i pentru c autorul îi
avertizeaz
cititorii
împotriva
adoptrii practicelor oponenilor, tipul
de dogmatizare menionat în apodoz
probabil c îi are originea cu opoziia.
„Probabilitatea aceasta este mrit
pentru c v.20, care declar elementele
cosmosului ca baza dogmatizrii, este
concordant cu v.8, care stabilete
aceleai elemente ca baz pentru
tradiia filozofic a oponenilor.
Probabilitatea aceasta este mrit mai
departe pentru c fraza „potrivit unor
rânduieli i învturi omeneti”
(Biblia Ortodox Român), folosit în
v.22 s descrie dogmatizarea este
asemntoare cu fraza „dup datina
oamenilor” din v.8 s descrie metoda
filozofic a oponenilor.
„Mai mult, exemplele explicite,
dogmatice date în v.21 implic o

situaie definit împotriva creia
reacioneaz autorul. Admonestrile
acestea ascetice probabil c aparin
oponenilor pentruc v.23 stabilete
tratamentul
lor aspru al trupului i v.16
menioneaz obiectrile lor
la
mâncatul i butul Colosenilor.
„Referina
la
reputaia
învmintelor i a poruncilor
omeneti în v.23 implic o tradiie
specific, de recunoscut care este
diferit de tradiia Cretin a autorului
i a cititorilor si…
„Sunt câteva caracteristici ale
oponenilor care reies din acest pasaj.
Mai întâi, ei se angajeaz în
dogmatizare bazat pe un anumit
element fizic [analiza lor a principiilor
de baz a lumii]. Dogmatizarea lor
apare
dintr-o
considerare
a
elementelor cosmosului [i.e. lumea
înconjurtoare] i se refer la
abstinen complet a bunurilor de
consum [„toate aceste lucruri, cari pier
odat cu întrebuinarea lor,” versul 22]
care nu au loc natural.
„Al doilea, dogmatizarea lor este
concordant cu o concepie despre
sine c ei sunt locuitori ai cosmosului
[din nou, lumea înconjurtoare].
„Al treilea, dogmatizarea lor este
de asemenea concordant cu porunci
i învturi omeneti care au o
reputaie
pentru
înelepciune.
Poruncile i învturile acestea au o
reputaie pozitiv pentru c ele se
refer la închinciunea i umilirea
voinei. Umilirea aceasta nu este o
umilin social care arat respect
pentru alii ci este o umilire ascetic
reflectat în tratamentul sever al
trupului.
„Oponenii
ar…considera
dogmatizarea lor ca un program
pozitiv care integreaz corect pe cei
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care locuiesc în cosmos într-o ordine
cosmic” (Prin filozofie i înelciune
goal: Colosenii ca rspuns la critica
unui cinic [By Philosophy and Empty
Deceit: Colossians as Response to a
Cynic Critique], 1996, pp. 55-56).
Profesorul Martin conclude cu
aceste i alte consideraii: „Întreaga
clauz complex relativ în [Coloseni]
2:23 care modific poruncile i
învturile omeneti i conchide în
apodoza
[clauza
rezultant]
a
propoziiei condiionale care a început
în v.20 poate acum s fie tradus.
Într-adevr,
întreaga
propoziie
condiional a Coloseni 2:20-23 poate
fi tradus dup cum urmeaz:
„Dac ai murit cu Hristos,
decretai voi atunci pentru voi îniv
orice din elementele cosmosului ca i
cum ai tri în cosmos [ordinea lumii
înconjurtoare]? V decretai ceva
pentru voi ca „nu mânui nici nu atinge
nici nu gusta oricare din lucrurile
destinate distrugerii prin consumul

omenesc?” V decretai vou ceva
conform cu învturile i poruncile
omeneti care sunt pentru satisfacerea
trupului dei ei au o reputaie de
înelepciune în contul închinciunii
voinei i a unei umiliri consistând în
asprime pentru trup, fr [o umilire] s
consiste în onoare pentru nimeni?”
(ibid., pp.54-55, accentuarea în
original).
Acesta caracteristice, conchide
Profesorul Martin, apar s indice spre
filozofia ascet Cinic ca fiind aceea
care
i-a
provocat
încrederea
Colosenilor în înelepciunea divin
dezvluit care conduce la viaa
venic prin Isus Hristos. Filozofia
aceasta de asceticism extrem care a
înflorit la epoca aceea a reprezentat
îneltor învturile sale ca întrupând
umilin i înelepciune.
Pavel
pledeaz împotriva filozofiei omeneti
eronate, nu împotriva nevoii de a
observa legea lui Dumnezeu.

Coloseni 2:16-17:
Sunt Legile lui Dumnezeu învechite?
Mult lume presupune din
Coloseni 2:16-17 c Pavel zice c
legile lui Dumnezeu despre Sabat,
Zilele Sfinte i carne curat si necurat
nu mai sunt necesare. „Nimeni dar s
nu v judece cu privire la mâncare sau
butur, sau cu privire la o zi de
srbtoare, cu privire la o lun nou,
sau cu privire la o zi de Sabat…”a
scris el.
S examinm contextul
acestor versuri i aezarea istoric s
vedem dac ele suport punctul acesta
de vedere.
A intenionat Pavel s spun c
legile lui Dumnezeu au fost abolite?
Dac este aa, gsim câteva probleme
imediate. Dac aceasta este ceea ce a

intenionat el, este greu de explicat
dece a lsat o chestiune atât de
încurcat prin a nu declara clar c
practicele acelea numai erau necesare.
La urma urmei, biserica din Colos era
în cea mai mare parte gentil
(Coloseni 2:13), deci Pavel ar fi putut
folosi epistola aceasta s o fac clar c
practicele acelea nu mai erau
obligatorii pentru Cretini.
Totui, nicieri nu spune Pavel
aceasta. În schimb, cu privire la
practicele Festivalelor, a noii Luni i a
Sabatului, el spune numai „Nimeni dar
s nu v judece,” care este foarte
diferit de a spune practicile acestea
sunt inutile i demodate.
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O întrebare mult mai de baz de
pus este dac practicile Vechiului
Testament chiar au fost la miezul a
ceea ce Pavel se adresa aici. Chiar a
discutat Pavel dac Cretinii ar mai
trebui s in legile cu privire la
crnurile
curate
i
necurate,
festivalurile
biblice,
Sabatul
sptmânal sau oricare alte legi din
Vechiul Testament?
Când citim restul capitolului acesta
devine repede evident c au fost
amestecate alte chestiuni.
Între
acestea au fost „domniile i
stpânirile” (versul 15), „prefcut
smerenie i printr-o f arnic închinare
la îngeri” (versul 18, Biblia Ortodox
Român), reguli ascetice interzicând
atinsul, gustarea, i mânuirea (versul
21) i „asprime fa  de trup” (versul
23).
Mai mult, Pavel s-a referit la
înv turile false în Colos ca
înrdcinate în „vorbiri amgitoare”
(versul 4), „ cu filozofia i cu o
amgire deart” i „dup datina
oamenilor” (versul 8). El de asemenea
s-a referit la supunerea „la porunci”
ale acestei lumi (versul 20) i „porunci
i înv turi omeneti” (versul 22).
Ar putea Pavel, care în Romani
7:12 a descris legea lui Dumnezeu ca
„sfânt, dreapt i bun,” s se refere
la aceeai lege aici, sau se adreseaz el
la ceva cu totul diferit?
Când considerm contextul istoric,
rspunsul devine foarte clar.
Pe
msur ce Biserica se rspândea dela
ara Sfânt în zone pgâne ca Asia
Mic, Italia i Grecia, trebuia s aib
de a face cu filozofii pgâne, unele cu
credin e foarte ascetice.
Aceste
influen e sunt observate în special în
scrierile lui Pavel, Petru i Ioan.

Unele din filozofiile acestea se
suprapun în ideea c spiritul este bun
iar materia este rea. Trupul fizic,
consistând din materie, a fost
considerat ru. i pentru c trupul a
fost ru, urma s fie tratat cu asprime.
Cretinii Coloseni erau judeca i de
o filozofie lumeasc pentru modul în
care observau festivalurile, noile luni
i Sabaturile – care ei le celebrau în
aparen  într-o atmosfer fericit i
festiv. Colosenii au srbtorit zilele
acelea într-o manier care a fost în
întregime contrar atitudinii ascetice
de negare de sine. Ei au în eles c
Sabaturile i srbtorile anuale sunt
poruncite clar în Vechiul Testament.
(Noile luni, ar trebui s fie notat, erau
folosite ca semne biblice de timp, dar
niciodat declarate ca fiind sfintele
Sabaturi, nici nu sunt ele puse pe list
între festivalurile sfinte anuale).
Fcându-i aten i pe membrii
Coloseni s nu-i lase pe al ii s-i
judece cum au observat ei aceste
timpuri. Pavel nu pune la îndoial
dac ar trebui s fie observate.
Implica ia evident a acestor versuri
este c Gentilii acetia ne-evrei
observau în fapt zilele acestea, i în
nici un fel nu le-a spus Pavel s se
opreasc.
În loc, chestiunea la care se
adreseaz el este c Cretinii nu ar
trebui s-i lase pe al ii s-i judece prin
standarde greite ascetice cu privire la
ce mnânc, ce beau i cum observ
Sabaturile i festivalurile (versul 16).
Coloseni 2 este în actualitate o
condamnare a filozofiei ascetice
omeneti, nu o discu ie a cror legi
sunt obligatorii pentru Cretini.
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Folosirea lui Pavel a „legii” în Efeseni 2:15
Acum sosim la semnifica ia cuvântului grec tradus „lege” cum a fost folosit de Pavel
în fraza, „Legea poruncilor, în orânduirile ei” (Efeseni 2:15). Cuvântul grec este nomo,
care poate fi folosit cu o mare varietate de în elesuri.
Nomos este folosit în general în Noul Testament pentru legea biblic, în special
Torah (cele cinci cr i ale lui Moise), fie în întregime, fie în parte.
În adi ie la legea divin mai poate însemna de asemenea: „o procedur sau practic
ce a prins, un obicei, regul, principiu, norm” (Lexiconul grec-englez a Noului
Testament i alt literatur Cretin dela început [Greek-English Lexicon of the New
Testament and Other Early Cristian Literature], p. 677). Nomos are un în eles atât de
larg c o poate, i adesea o face, s se refere la obiceiuri, principii sau legi care sunt
distincte de legea lui Dumnezeu.
Expresia neobinuit „Legea poruncilor, în orânduirile ei” este transmis mai acurat
„regula decretelor con inute în regulamente” fcute de oameni. Aceasta ar reflecta mai
bine semnifica ia inten ionat de Pavel.
În Efeseni 2:15, Pavel declar simplu c Isus Hristos – în „carnea” Sa (prin moartea
Lui pentru pcatele noastre) – a invalidat regulamentele omeneti inventate de oameni ca
criterii pentru ai judeca pe al ii. Accentul lui este c exemplul lui Hristos este msura
corect pentru toate rela iile.
El a rezumat prerea lui cu cuvintele acestea: „ca s nu mai fim copii, plutind
încoace i încolo, purta i de orice vânt de înv tur, prin viclenia oamenilor i prin
iretenia lor în mijloacele de amgire; ci, credincioi adevrului, în dragoste, s cretem
în toate privin ele, ca s ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine
închegat i strâns legat, prin ceia ce d fiecare încheietur, îi primete creterea, potrivit
cu lucrarea fiecrei pri în msura ei, i se zidete în dragoste” (Efeseni 4:14-16).
Hristos a înlturat „dumnia”
Observ cum cuvântul grec katargeo – tradus „înlturat” în Efeseni 2:15 – se
potrivete inten iei lui Pavel. În elesul de baz al katargeo este „s cauzeze s piard
puterea sau efectivitatea, s invalideze, s fac fr putere” (Lexiconul grec-englez a
Noului Testament i alt literatur Cretin dela început [Greek-English Lexicon of the
New Testament and Other Early Cristian Literature], P. 525).
Lexiconul Analitic al lui Freiberg explic cum „termenul întotdeauna denot o
distrugere ne fizic prin mijlocirea unei for e superioare care vine s înlocuiasc for a
care fusese în efect mai înainte, ca, ex. lumina distruge întunericul” (accentuare
adugat). Pavel folosete cuvântul acesta în contextul înlocuirii dumniei prin uniune
cu dragoste i respect.
Acceptând moartea lui Hristos s acopere propriile noastre pcate i-a pus pe Evrei i
gentili pe picior egal în fa a lui Dumnezeu. Fcând iertarea pcatelor posibil pentru to i
oamenii, Hristos a anulat fiecare scuz pentru a men ine dumnie unul pentru al ii.
Acesta este adevratul mesaj al Efeseni 2. i mesajul acela este sus inut de comentariile
lui Pavel în Coloseni 2. Nici unul dintre capitole nu are nimic de a face cu anularea legii
lui Dumnezeu.
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Capitolul 7

Apostolii,
Vechiul Testament i
Legea lui Dumnezeu
„Iar Petru i apostolii, rspunzând, au zis: Trebuie s ascultm pe
Dumnezeu mai mult decât pe oameni” (Faptele Apostolilor 5:29).

Dup cum am vzut în mod repetat, una dintre cele mai greite concepii ale Noului

Legmânt este ideea c Isus Hristos a anulat supunerea la legile coninute în Vechiul
Testament. Concepia aceasta incorect a fost propovduit – cu multe variaii – pentru
aproape 2000 de ani. Deaceea este esenial s punem istoria corect în ceea ce au
propovduit cu adevrat Apostolii lui Hristos cu privire la legile date, care definesc
neprihnirea, aflate în Vechiul Testament.
Un indice în Biblia Evreiasc Complet [Complete Jewish Bible] catalogheaz 695
citate separate de pasaje din Vechiul Testament în Noul Testament (David Stern, 1998,
pp. 1610 – 1615). În duzini de alte locuri, sunt referine la Vechiul Testament (ca în
cazurile unde sunt menionate figuri din Vechiul Testament), dar nu sunt citate scripturi
specifice.
Depinzând de munca crui crturar examinezi, numrul citatelor i al referinelor din
Noul Testament la cel Vechi, poate fi atât de mult cât 4105 (Roger Nicole, Comentariul
Biblic al Traductorului [The Expositor’s Bible Commentary], 1979, vol.1, p. 617).
Prin comparaie, scriitorii Noului Testament s-au citat unii pe alii numai de patru ori.
Totui uni oameni înc susin c Noul Testament înva c Vechiul Testament este
demodat, valabil numai pentru un popor specific, într-o perioad limitat a istoriei.
Comentariul Biblic al Traductorului[The Expositor’s Bible Comentary)—noteaz
cât de mult a influenat Vechiului Testament gândirea i scrierea autorilor Noului
Testament: „Un aspect foarte remarcabil al Noului Testament este extinderea cu care se
refer sau citeaz din Vechiul Testament. Apeleaz la Vechiul Testament pentru ca s
ofere dovad pentru declaraiile fcute, s confirme poziiile expuse, ca ilustrare a
principiilor avansate, i ca rspunsuri pentru întrebrile puse.
„Adesea, chiar când nu sunt date citate formale sau nici mcar intenionate, scriitorii
Noului Testament urmeaz formele de gândire, i vorbire, formate dup pasaje din
Vechiul Testament. Este aparent c scriitorii Noului Testament, i însui Domnul
nostru, au fost atât de cufundai în limbajul i adevrurile dezvluite în Vechiul
Testament încât ei s-au exprimat natural în termeni care ne amintesc de ai lui [Vechiul
Testament]” (ibid.).
Aceia care insist c Noul Testament înva c Vechiul Testament este demodat i
fr semnificaie pentru Cretinii de astzi ignor abundena dovezilor pentru contrariu
în cadrul aceluiai Nou Testament!
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Calea cea mai simpl de a înelege cum este aplicabil Vechiul Testament la Cretinii
de sub Noul Legmânt este simplu s vedem ce au propovduit apostolii asupra acestui
subiect. La urma urmei, oamenii acetia au fost cei mai apropiai de Isus Hristos, au
petrecut mult timp împreun cu El i au fost învai personal de El.
Mai întâi ne vom uita la Iacov, Petru, Ioan i Iuda, a cror scrisori le poart numele.
Scrierile lor sunt numite „epistolele generale” pentru c ele au fost adresate tuturor
Cretinilor de la început în întregime i includ instruciuni Cretine generale. Dup
aceea îl vom lsa pe Pavel s explice pentru el însui cum a simit asupra supunerii
scripturilor Vechiului Testament.

Isus i Pavel accentueaz
aplicarea corect a legii
Pe la epoca lui Isus i a lui Pavel,
unii conductori religioi evrei
deformaser
focarul
legii
lui
Dumnezeu.
Ei încercau s-L
impresioneze pe Dumnezeu cu
neprihnirea lor, dând mai mult
atenie celor mai mici amnunte fizice
ale legii decât scopului ei spiritual.
Pavel a intit poziia lor: „Frailor,
dorina inimii mele i rugciunea mea
ctre Dumnezeu pentru Israelii, este
s fie mântuii. Le mrturisesc c ei
au râvn pentru Dumnezeu, dar fr
pricepere: pentruc, întrucât n-au
cunoscut neprihnirea, pe care o d
Dumnezeu, au cutat s-i pun
înainte o neprihnire a lor înii, i nu
s-au supus astfel neprihnirii, pe care
o d Dumnezeu” (Romani 10:1-3).
Isus a accentuat scopul original al
legii i intenia ei spiritual (Matei
5:17-48). Aceasta a iritat pe muli
conductori religioi evrei.
Ei
czuser în obiceiul de a msura
neprihnirea conform aparenelor
exterioare.
Ei au accentuat
amnuntele fizice
i curenia
ceremonial prin neglijarea „celor mai
însemnate lucruri” din Legea lui
Dumnezeu, dreptatea, mila i credina
(Matei 23:23-25).
Isus a criticat sever acest accent
ru plasat: „Vai de voi, crturari i

Farisei farnici! Pentruc voi suntei
ca mormintele vruite, cari, pe
dinafar se arat frumoase, iar pe
dinluntru sunt pline de oasele
morilor i de orice fel de necurenie.
Tot aa i voi, pe dinafar v artai
neprihnii
oamenilor,
dar
pe
dinluntru suntei plini de frnicie i
de frdelege” (versurile 27-28).
Accentuarea aceasta deformat
anula intenia i scopul real al legii lui
Dumnezeu. Hristos a susinut intenia
real a legii. Iar Pavel simplu a
continuat accentuarea corect a lui
Hristos – inclusiv faptul c
ceremoniile i ritualurile legii au servit
numai ca reamintiri temporare a
lucrurilor mai bune care urmau s
vin.
Atât Isus cât i Pavel au susinut
întotdeauna învturile legii care ne
afecteaz
inima,
mintea
i
comportarea. Aspectele acestea ale
legii rmân aplicabile etern. Ele ne
dezvluie nu numai ce este pcat dar
adevrata
neprihnire
pe
care
Dumnezeu dorete
s-o înscrie în
inimile i minile noastre. Cretinii
sunt îndrumai s îneleag corect i s
aplice de bun voie în propriile lor
viei adevrata intenie a legii.
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Prerea lui Iacov despre lege
Iacov a fost în aparen cel mai devreme dintre cei patru scriitori, scriind epistola sa
cu câtva timp înainte de a fi martirizat în 62 A.D. Ca frate vitreg al lui Isus Hristos
(Matei 13:55), el a fost fr îndoial intim familiarizat cu atitudinea i abordarea lui Isus
a Vechiului Testament i legilor lui Dumnezeu.
Iacov nu ar fi putut s fie mai clar despre cum a îneles el ca legile lui Dumnezeu s
fie aplicate Cretinilor. El se refer la legea aceasta ca „Legea împrteasc” (Iacov
2:8) i „legea libertii” (versul 28, Biblia Ortodox Român), recunoscând c
supunerea la legea aceea ne elibereaz de pcat i consecinele lui duntoare. „Cine s-a
uitat, îns, de aproape în legea cea desvârit a libertii i a struit în ea, fcându-se nu
asculttor care uit, ci împlinitor al lucrului, acela fericit va fi în lucrarea sa,” scrie el în
Iacov 1:25 (Biblia Ortodox Român).
Din nou, el, specific susine inerea poruncilor lui Dumnezeu când el ne scrie:
„Dac, într-adevr, împlinii legea împrteasc, potrivit Scripturii: "S iubeti pe
aproapele tu ca pe tine însui", bine facei” (Iacov 2:8, Biblia Ortodox Român);
citând Leviticul 19:18). El continu s explice c noi nu putem alege care dintre
poruncile lui Dumnezeu s le urmm, înainte de a conchide c noi trebuie s vorbim i s
acionm, „ca unii care vei fi judecai prin legea libertii” (versul 12).
Iacov ne spune de asemenea c zicând simplu c avem credin i c credem în
Dumnezeu este fr folos – pentru c chiar i diavolii recunosc atât (versul 19). El
folosete exemplele din Vechiul Testament al lui Avraam i Rahab ca s demonstreze c
credina noastr trebuie s fie însoit de fapte – „credina fr fapte este moart”
(versurile 17-26).
El arat de asemenea c nu este suficient s evii pcatul – dar dac tim s facem
bine i nu o facem, aceea este de asemenea pcat (Iacov 4:17). Cum a fcut Isus Hristos
în Predica depe Munte (Matei 5:17-48), Iacov îi ine pe Cretini la un nivel mai ridicat
de comportare decât numai s urmeze litera legii – el se ateapt ca noi s trim prin
întreaga ei intenie spiritual.
Petru folosete Vechiul Testament ca autoritatea sa
Apostolul Petru a fost un conductor între apostoli i a jucat un rol major la începutul
Bisericii. Singurele scrisori pstrate ale lui Petru sunt cele dou epistole, 1 i 2 Petru,
ambele fiind scrise în aparen în 60 înainte ca Petru s fie martirizat în 67sau 68 A.D.
Ce ne spun scrisorile acestea despre modul cum a privit Petru Vechiul Testament i
Legea lui Dumnezeu? În timp ce subiectul inutului legii nu apare direct în epistolele lui
Petru, ceea ce scrie exprim prerea lui clar ca cristalul.
El repet porunca lui Dumnezeu din Leviticul 11:14, spunându-ne „dup cum Cel ce
v-a chemat este sfânt, fii i voi sfini în toat purtarea voastr. Cci este scris [În
Scripturile Vechiului Testament]: „Fii sfini, cci Eu sunt sfânt” (1 Petru 1:15-16).
Citându-l pe Isaia 40:8, el ne reamintete c: „Cuvântul Domnului rmâne în veac”
(versul 25).
El compar Biserica cu un templu nou fiind construit pentru Dumnezeu (1 Petru 2:5)
i îi descrie pe membrii Bisericii ca o nou preoime dedicat s-l serveasc pe
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Dumnezeu (versurile 5, 9). El se refer la Sara, Avraam i Noe (2 Petru 3:6, 20), s
ilustreze diferite puncte în scrisoarea sa. În prima sa epistol, el citeaz din Vechiul
Testament mai mult de o duzin de ori ca autoritatea sa pentru ceea ce ne spune el nou.
În epistola a doua, scris cu pu in timp înainte de moartea sa (2 Petru 1:14-15;
compar cu Ioan 21:18-19), Petru ne reamintete c profe ii Vechiului Testament au
vorbit (i scris) sub inspira ia Duhului Sfânt (2 Petru 1:20-21).
El vorbete despre înfricotoarea judecat pe care Dumnezeu o aduce omenirii
pentru pcat, folosind ca exemplu lumea plin de pcat din vremea lui Noe i cet ile
degenerate ale Sodomei i Gomorei, pe care Dumnezeu le-a exterminat „ca s slujeasc
de pild celor ce vor tri în nelegiuire” (2 Petru 2:5-6).
El îl folosete pe profetul Balaam ca un exemplu al nesupunerii poruncilor lui
Dumnezeu care aduce condamnarea Sa (2 Petru 2:15). i el ne reamintete de nevoia de
a fi „ca s v fac s v aduce i aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfin ii
prooroci” din Vechiul Testament, la fel ca i cuvintele apostolilor (2 Petru 3:1-2).

Pavel a folosit cu regularitate
Vechiul Testament ca autoritatea
pentru învturile sale
În multe din versiunile Bibliei
poate fi dificil s spui când un scriitor
al Noului Testament citeaz din
Vechiul Testament. Unele, îns, ca
Biblia Evreiasc Complet, fac
referin ele acelea mult mai evidente.
Versiunea aceasta indic 183
pasaje din Vechiul Testament pe care
Pavel le citeaz sau le parafrazeaz în
scrierile sale. i figura aceasta nu
include duzinele adi ionale de referin e
la oameni, locuri i evenimente din
Vechiul Testament.
Curios, dou din cr ile pe care
teologii greit informa i le citeaz cel
mai mult în dezbaterea lor c Pavel a
eliminat Vechiul Testament sunt
acelea cu numrul cel mai mare de
citate din el [Vechiul Testament].
Romani (cu citate sau parafraze din 84
de pasaje din Vechiul Testament) i
Evreii (care crturarii cred c a fost
scris de Pavel, cu 83).
Cr ile celelalte ale lui Pavel, cu
un numr de referin e de pasaje din
Vechiul Testament sunt dup cum

urmeaz:
1 Corinteni (26); 2
Corinteni (18); Galateni (14); Efeseni
(12); Filipeni (6); Coloseni (3); 1
Tesaloniceni (1); 2 Tesaloniceni (7); 1
Timotei (4); 2 Timotei (9). Numai
epistolele cele mai scurte ale lui Pavel,
Tit i Filimon, nu con in citate din Old
Testament.
Este evident din numerele acestea
c Pavel a folosit Scripturile Ebraice
s-i suporte înv tura sa. De fapt, el
a folosit continuu Vechiul Testament
ca autoritatea înv turii sale!
Ce a spus Pavel despre scripturile
acestea?
• În 2 Timotei 3:16-17 el scrie:
„Toat Scriptura este însuflat
de Dumnezeu i de folos ca s
înve e, s mustre, s îndrepte,
s
dea
în elepciune
în
neprihnire, pentru ca omul lui
Dumnezeu s fie desvârit i
cu totul destoinic pentru orice
lucrare bun.”
„Scriptura”
aici, cunoscut lui Timotei din
copilrie (versul 15), nu ar fi
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•

•

putut s fie decât Vechiul
Testament.
În Romani 3:2, referitor la
Vechiul Testament, Pavel
spune c poporului Evreu „leau fost încredinate cuvintele
lui Dumnezeu.”
Referindu-se la diferitele
incidente
înregistrate
în
Vechiul Testament, el ne spune
în 1 Corinteni 10:11 c
„Aceste
lucruri
li
s-au
întâmplat ca s ne slujeasc
drept pilde, i au fost scrise
pentru învtura noastr,
peste cari au venit sfâriturile
veacurilor.

•
•

În Evreii 3:7 el vorbete despre
Duhul Sfânt inspirând direct
cuvintele Vechiului Testament.
În Evreii 4:12, referindu-se la
Vechiul Testament, el scrie:
„Cci Cuvântul lui Dumnezeu
este viu i lucrtor, mai tietor
decât orice sabie cu dou
tiuri: ptrunde pân acolo c
desparte sufletul i duhul,
încheieturile i mduva, judec
simirile i gândurile inimii.”

Apar pasajele acestea ca declaraiile
unui om care a propovduit c Vechiul
Testament era învechit i numai era
necesar? Rspunsul este evident!

Faptele Apostolilor arat
ce a crezut i a practicat
Biserica la început
Cartea Faptele Apostolilor este o
înregistrare istoric cheie a ceea ce a
crezut i practicat Biserica la început.
Capitolele ei iniiale descriu formarea
iniial a Bisericii i anii ei de început;
capitolele de mai târziu descriu
cltoriile i activitatea lui Pavel.
Prerea obinuit, între cele mai
multe biserici de astzi, este c Isus a
venit s anuleze legile Vechiului
Testament i c Pavel a propovduit c
observând legile acestea nu a mai fost
necesar pentru Cretini. Dar ce ne
dezvluie cartea Faptele Apostolilor
despre Biserica de la început c a
propovduit i a fcut? Suport ea
prerea aceasta sau ne prezint ceva cu
totul diferit? A fost în conflict cu
obiceiurile i practicile tipice evreieti
ale vremii cum au fost aternute în
Vechiul Testament? Uit-te la dovezi
tu însui – tu s fii judector!

Faptele Apostolilor 2:1 – Biserica
Noului Testament se nate miraculos
când membrii au fost adunai la
Srbtoarea
Cincizecimii
(de
asemenea cunoscut ca Srbtoarea
Sptmânilor sau a Primelor Fructe),
în conformitate cu poruncile lui
Dumnezeu din Leviticul 23:15-16, 21
i Deuteronom 16:16.
Faptele Apostolilor 2:46 –
Biserica de la început s-a întâlnit
zilnic, „Toi împreun erau nelipsii
dela Templu în fiecare zi.”
Faptele Apostolilor 5:19-20 –
Dup ce apostolii au fost pui în
închisoare, un înger le-a spus
apostolilor s continue propovduirea
la templu.
Faptele Apostolilor 5:21, 25, 42 –
Apostolii
au
continuat
s
propovduiasc la Templu.
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Faptele Apostolilor 5:32 – Petru a
propovduit c Dumnezeu d Duhul
Su Sfânt „celor ce ascult de El.”
Faptele Apostolilor 6:7 – „O
mare mul ime de preo i veneau la
credin ” – ei nu au vzut nici o
contradic ie între Cretinism i rolul
lor de preo i.
Faptele Apostolilor 7:1-53 –
tefan a explicat c Isus Hristos i
Cretinismul au fost împlinirea
profe iei Vechiului Testament i o
evoluare natural a ceea ce au prezis
scripturile Vechiului Testament.
Faptele Apostolilor 8:26-39 –
Filip a explicat eunucului etiopian
cum Isus Hristos este împlinirea
profe iilor Vechiului Testament.
Faptele Apostolilor 9:20 –
Imediat
dup
convertirea
sa
miraculoas, Pavel „a propovduit pe
Hristos în sinagogi în Damasc.”
Faptele Apostolilor 10:14 –
Aproape o decad dup rstignirea i
învierea lui Hristos, Petru a zis:
„niciodat n-am mâncat ceva spurcat
sau necurat” – evident c el a
continuat s se supun legilor lui
Dumnezeu cu privire la crnurile
curate i necurate gsite în Leviticul
11 i Deuteronom 14 (Pentru a
în elege adevratul în eles al acestui
pasaj i cât este de greit interpretat,
cere sau coboar broura gratuit Ce
ne înva Biblia despre crnurile
curate i necurate).
Faptele Apostolilor 11:8 – Petru
relateaz evenimentul spunând, „nimic
spurcat sau necurat n-a intrat vreodat
în gura mea.”
Faptele Apostolilor 13:5 – În
Salamina, pe insula Cipru, Pavel i
Barnabas „au vestit Cuvântul lui
Dumnezeu în sinagogile Iudeilor.”
Faptele Apostolilor 13:14-41 – În
Pisidia Antioch, Pavel i Barnabas au

propovduit în Sinagogi în ziua de
Sabat, explicând din scripturile
Vechiului Testament c Isus a fost
proorocitul Mântuitor i Fiu al lui
Dumnezeu.
Faptele Apostolilor 13:42 – La
sfâritul acestei slujbe în sinagog,
„Neamurile i-au rugat s le vorbeasc
i în Sabatul viitor despre aceleai
lucruri.” Dac ziua de Sabat ar fi fost
anulat Pavel i Barnabas au pierdut o
ocazie de aur s explice acestor
Neamuri (gentili) c ei i-ar putea
înv a chiar în ziua urmtoare –
Duminic – sau în oricare alt zi. În
schimb ei s-au adunat din nou Sabatul
urmtor.
Faptele Apostolilor 13:44 – „În
Sabatul viitor, aproape toat cetatea sa adunat ca s aud Cuvântul lui
Dumnezeu” propovduit de Pavel i
de Barnabas.
În toate dintre
numeroasele men iuni ale înv turilor
lui Pavel în ziua de Sabat, nici mcar
odat nu este nici o aluzie c ei nu mai
trebuie s observe Sabatul dup cum
era poruncit, nici o aluzie c ei
trebuiau s se adune în schimb
Duminica.
Faptele Apostolilor 14:1 – Pavel
i Barnabas propovduiesc în sinagoga
din Iconia.
Faptele Apostolilor 15:20-21 –
La concluzia conferin ei din Ierusalem
pe chestiunea tiatului împrejur,
Biserica a indicat Cretinilor gentili
regulile care le-ar permite s se adune
împreun cu Evreii în sinagog, unde
„înc din vechime, Moise are în
fiecare
cetate
oameni,
cari-l
propovduiesc, fiindc este citit în
sinagogi în toate zilele de Sabat.”
(Pentru a afla mai mult, vezi
Conferin a din Ierusalem din Faptele
Apostolilor 15: Ce s-a decis?” la
pagina 112).
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Faptele Apostolilor 16:13 – În
Filipi, Pavel s-a întâlnit cu Evreii în
ziua de Sabat pe malul unui râu i i-a
învat despre Isus Hristos.
Faptele Apostolilor 17:1-2 – În
Tesalonic, Pavel „dup obiceiul su” a
intrat în sinagog i „pentru trei zile de
Sabat a vorbit cu ei din Scripturi.”
Faptele Apostolilor 17:10-11 – În
Berea, Pavel i Sila „când au sosit, au
intrat în sinagoga Iudeilor” i au
propovduit, în timp ce asculttorii
„cercetau
Scripturile
[Vechiul
Testament] în fiecare zi, ca s vad
dac ce li se spunea, este aa.”
Faptele Apostolilor 17:17 – În
Atena, Pavel a discutat în sinagog cu
evreii i cu gentilii.
Faptele Apostolilor 18:4 – În
Corint, Pavel „vorbea în sinagog în
fiecare zi de Sabat, i îndupleca
[convingea] pe Iudei i pe Greci.”
Faptele Apostolilor 18:19 – În
Efes, Pavel „A intrat în sinagog, i a
stat de vorb cu Iudeii.”
Faptele Apostolilor 18:21 – Pavel
a prsit Efesul, spunând: „Trebuie
numaidecât ca srbtoarea care vine,
s-o fac în Ierusalem” – în conformitate
cu porunca lui Dumnezeu din
Deuteronom 16:16.
Faptele Apostolilor 19:8 – Dup
ce s-a întors din Efes, Pavel „a intrat
în sinagog, unde vorbea cu
îndrzneal timp de trei luni.”
Faptele Apostolilor 20:6 – Pavel
i anturajul su „dup zilele
praznicului Azimelor, au plecat cu
corabia din Filip,” unul din
festivalurile lui Dumnezeu poruncit în
Leviticul 23:6 i Deuteronom 16:16.
Faptele Apostolilor 20:16 – Pavel
i-a schimbat planurile de cltorie
pentru c „se grbea ca, dac-i va fi cu
putin, s fie în Ierusalem de ziua

Cincizecimii,” un alt festival al lui
Dumnezeu.
Faptele Apostolilor 21:20 – În
Ierusalem, apostolii i-au spus lui Pavel
„Vezi, frate, câte mii de Iudei au
crezut, i toi sunt plini de râvn
pentru Lege.” Ei nu au vzut nici o
contradicie între Cretinism i legile
pe care le urmaser întotdeauna.
Faptele Apostolilor 21:21-26 –
Pentru a contracara acuzaii false c el
propovduia împotriva legii i ca s
arat c el însui „umbla întocmai
dup rânduial, i pzea Legea” Pavel
s-a alturat mai multor oameni s fie
purificat în Templu i s le plteasc
cheltuielile pentru ritualurile i
ofertele lor.
Faptele Apostolilor 24:14 –
Pavel, la o înfiare judiciar în faa
guvernatorului roman Felix, a declarat
c el se închina Dumnezeului
prinilor si i a crezut „toate cele
scrise în Lege i în Prooroci” (Biblia
Ortodox Român)
– Vechiul
Testament.
Faptele Apostolilor 25:8 – Într-o
înfiare judiciar în faa urmtorului
guvernator roman, Festus, Pavel a zis,
„N-am pctuit cu nimic, nici
împotriva
Legii
Iudeilor,
nici
împotriva Templului, nici împotriva
Cezarului.”
Faptele Apostolilor 27:9 – Luca a
observat c navigaia în Marea
Mediteran toamna târziu „se fcea
primejdioas, pentruc trecuse chiar i
vremea „postului” – o referin la Ziua
Ispirii, una din Zilele Sfinte ale lui
Dumnezeu (Leviticul 23:27).
Faptele Apostolilor 28:17 –
Vorbind evreilor din Roma, unde el
era acum prizonier, Pavel le-a spus,
„fr s fi fcut ceva împotriva
norodului sau obiceiurilor prinilor
notri.”

The New Covenant, Does It Abolish God's Law - Noul Legmânt, anuleaz el legea lui Dumnezeu.doc?

- 107 -

Registrul din cartea Faptele
Apostolilor nu ar fi putut s fie mai

clar. Pavel i Biserica dela început nu
au fost împotriva Legii Vechiului
Testament.

Ioan propovduiete
supunere poruncilor lui Dumnezeu
Ioan, „ucenicul pe care-l iubea Isus” (vezi Ioan 21:7, 20, 24), vorbete în mod repetat
în epistolele lui, scrise în aparen  între 85-95 A.D. când el a fost ultimul dintre cei 12
apostoli înc în via , despre nevoia de a observa poruncile lui Dumnezeu. Declara iile
lui dure vorbesc pentru ele însele.
„i prin aceasta tim c Îl cunoatem, dac pzim poruncile Lui. Cine zice: „Îl
cunosc”, i nu pzete poruncile Lui, este un mincinos, i adevrul nu este în el” (1 Ioan
2:3-4).
„Oricine face pcat, face i frdelege; i pcatul este frdelege” (1 Ioan 3:4):
„i orice vom cere, vom cpta dela El, fiindc pzim poruncile Lui, i facem ce este
plcut înaintea Lui” (1 Ioan 3:22).
„Cunoatem c iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea c iubim pe Dumnezeu i
pzim poruncile Lui. Cci dragostea de Dumnezeu st în pzirea poruncilor Lui. i
poruncile Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5:2-3).
„i dragostea st în vie uirea dup poruncile Lui” (2 Ioan 6).
Iuda i Vechiul Testament
Iuda, ca i Iacov, a fost de asemenea frate vitreg cu Isus Hristos (Matei 13:55) i L-a
cunoscut din copilrie. Dei epistola lui e scurt con inând numai 25 de versuri, el
reuete s includ multe referin e din Vechiul Testament, inclusiv pribegia Israelului
prin deert, Sodoma i Gomora, Moise, Cain, Balaam, Korah i Enoh.
Registrul acestor oameni care au înv at personal dela Isus Hristos este clar. Ei au
sus inut Vechiul Testament, ca dezvluirea inspirat a lui Dumnezeu pentru omenire
pentru totdeauna, i afirm c observarea poruncilor lui Dumnezeu rmâne o obliga ie
pentru Cretinul de astzi.
Cum au fost rstlmcite învturile lui Pavel
Pavel a scris evanghelistului Timotei, „Toat Scriptura este însuflat de Dumnezeu i
de folos ca s înve e, s mustre, s îndrepte, s dea în elepciune în neprihnire, pentru
ca omul lui Dumnezeu s fie desvârit i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun”
(2 Timotei 3:16-17).
Pentru c Pavel tocmai definise „Scriptura” în versul antecedent ca fiind ceva ce
Timotei cunoscuse „din copilrie,” aceasta nu se putea referi decât la Vechiul Testament
– pentru c Noul Testament nu fusese înc scris i compilat. Astfel, este clar prerea
lui Pavel despre necesitatea Scripturilor Vechiului Testament pentru în elegerea i via a
Cretinului.
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Totui cei mai muli teologi i preoi de astzi cred c Pavel a considerat scripturile
Vechiului Testament ca învechite. Ei îl vd ca prima persoan care a propovduit c
scripturile acestea nu mai sunt necesare ca o carte autoritar de ghidare pentru Cretini.
Pentru a ajunge la concluzia aceasta, ei deformeaz unele din pasajele mai greu de
îneles ale lui Pavel pentru susinerea preteniei lor c Isus Hristos – murind pe cruce – a
anulat legea Vechiului Testament.
Fcând judecata aceasta, ei ignor avertismentul de prevenire al lui Petru c „S
credei c îndelunga rbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris i prea
iubitul nostru frate Pavel, dup înelepciunea dat lui, ca i în toate epistolele lui, cînd
vorbete despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de îneles, pe cari cei
netiutori i nestatornici le rstlmcesc ca i pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor”
(2 Petru 3:15-16).
Când examinm cu atenie scrierile lui Pavel, este absurd s presupunem c el a
folosit ca autoritatea primar însi scrierile pe care el se presupune c le anula. El
apeleaz consistent la scripturile Vechiului Testament ca autoritatea principal a ceea ce
propovduia el.

Ce a îneles Pavel prin
„Hristos este sfâritul Legii”
În Romani 10:4, cuvintele lui
Pavel sunt traduse: „Cci Hristos este
sfâritul Legii, pentru ca oricine crede
în El, s poat cpta neprihnirea.”
Regretabil, cei mai muli traductori
redau cuvântul grec telos simplu ca
„sfârit” în loc s redea semnificaia
intenionat de Pavel acelui cuvânt în
contextul acesta. Gândind incorect c
credina anuleaz legea, ei au adoptat
presupunerea ilogic pe care Pavel a
respins clar în Romani 3:31. Pasajul
acesta citete: „Deci, prin credin
desfiinm noi Legea? Nicidecum.
Dimpotriv, noi întrim Legea.”
Pentru a descoperi traducerea
corect a unui cuvânt ce poate fi
folosit în mai mult de un singur fel,
contextul lui trebuie îneles corect
înainte de a face orice efort s se
determine nuana dreapt a înelesului
intenionat de autor. Iat un exemplu
simplu. Cineva ar putea întreba un
student de facultate, „Spre care sfârit
te duci tu la universitate?” Cuvântul
„sfârit” în contextul acesta s-ar referi

la „obiectivul” sau „scopul” avut de
student în minte.
Primirea unei
diplome ar fi numai „rezultatul de
sfârit” al anilor lui de studii la
universitate, nu sfâritul puterii sau
dorinei lui de a mai înva.
Cuvântul grec telos, tradus
„sfârit” în Romani 10:4,
poate
comunica variaii în îneles, inclusiv
„direcia sau scopul unui lucru”
(Dicionarul complet al traductorului
lui Vine al cuvintelor Vechiului i
Noului Testament [Vine’s Complete
Expository Dictionary of Old and New
Testament Words, 1985, „Sfârit,
sfârind” [End, Ending]).
Aceasta este foarte clar în traducerea
Versiunii Noul King James a 1
Timotei 1:5, unde telos este tradus
corect ca scop în clauz „scopul
poruncii este dragostea.” În exact
acelai vers Biblia Ortodox Român
traduce telos ca „int” la fel cu
Traducerea Român a lui Dumitru
Cornilescu. NIV o traduce ca „scop.”
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Pavel folosete telos în Romani
10:4 ca s transmit c obiectivul, inta
sau scopul legii este s ne îndrepte
spre gândirea i caracterul lui Isus
Hristos (Galateni 4:19; Filipeni 2:5).
Isus Hristos, Cuvântul Viu al lui
Dumnezeu este o replic perfect a
ceea ce înva legea lui Dumnezeu.

Îndreptându-ne spre caracterul i
lucrul Su este „inta” legii.
Traducând telos ca „sfârit” în Romani
10:4 deformeaz înelesul intenionat
de Pavel – ceva ce Petru ne
avertizeaz cu trie s nu facem (2
Petru 3:15-16).

Pavel îi apr credina sa în Scriptur
Primele acuzaii c Pavel nu bga în seam legea lui Dumnezeu au venit dela nite
anumii evrei care obiectau cu vigoare la predicarea lui c i gentilii (neamurile) puteau
fi mântuii fr s se supun ritualului tiatului împrejur. Ei l-au acuzat fals de
abandonarea legii lui Dumnezeu i patrimoniul su evreiesc. Pavel a respins acuzaiile
cu vigoare i chiar a prezentat autoritatea Scripturii pentru învturile i comportarea sa.
Pentru a-l ajuta pe Pavel s demonstreze c toate alegaiile de dispre al lui pentru
legea lui Dumnezeu erau neadevrate, unii Cretini la Ierusalem au cerut ca el s
însoeasc anumii patru Cretini evrei la îndeplinirea ritualelor de purificare în Templu,
aa cum erau descrise în legea Bibliei (Faptele Apostolilor 21:17-26). Pavel a îmbriat
ocazia, nerbdtor s-i liniteasc pe critici si i s confirme în public credina sa în
Scriptur.
Îns, „Ctre sfâritul celor apte zile, Iudeii din Asia, cînd au vzut pe Pavel în
Templu, au întrâtat tot norodul, au pus mâinile pe el, i au început s strige: „Brbai
Israelii, dai ajutor! Iat omul, care propovduiete pretutindeni i în toat lumea
împotriva norodului, împotriva Legii i împotriva locaului acestuia; ba, înc a vârât i
pe nite Greci în Templu, i a spurcat acest loca sfânt” (versurile 27-28).
Ei mineau. În orice caz, a izbucnit un scandal, i comandantul roman a trebuit s-l
salveze pe Pavel de gloata evreiasc dumnoas care încerca s-l omoare. Pavel a cerut
permisiune s vorbeasc în aprarea sa mulimii adunate. Permisiunea i-a fost acordat
(versul 40) i el a vorbit. Dup aceea el a fost luat în faa Sanhedrinului, Marele
Consiliu al Evreilor, i de acolo a fost transferat în Cezarea pe coasta Mediteranei, s
apar în faa guvernatorului roman Felix. Comandantul roman al garnizoanei Romane, a
inclus explicaia aceasta într-o scrisoare ctre Felix:
„Acest om, pe care l-au prins Iudeii, era s fie omorât de ei; i eu m-am dus repede
cu ostai, i l-am scos din mâna lor, cci am aflat c este Roman [asta însemna c Pavel
avea cetenia roman]. Am vrut s aflu pricina pentru care-l pârau, i l-am adus
înaintea Soborului lor [Sanhedrinul]. Am gsit c era pârât pentru lucruri privitoare la
Legea lor, dar c nu svârise nici o nelegiuire, care s fie vrednic de moarte sau de
lanuri” (Faptele Apostolilor 23:27-29).
Observ rebutul lui Pavel al acuzaiilor false aduse contra lui: „Dup ce i-a fcut
dregtorul semn s vorbeasc, Pavel a rspuns: „Fiindc tiu c de muli ani eti
judectorul neamului acestuia, voi rspunde cu încredere pentru aprarea mea. Nu sunt
mai mult de dousprezece zile, – te poi încredina de lucrul acesta – de cînd m-am suit
s m închin la Ierusalem. Nu m-au gsit nici în Templu, nici în sinagogi, nici în cetate,
stînd de vorb cu cineva, sau fcând rscoal de norod.”
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„Aa c n-ar putea dovedi lucrurile de cari m pârsc acum. Îi mrturisesc c
slujesc Dumnezeului prinilor mei dup Calea, pe care ei o numesc partid; eu cred tot
ce este scris în Lege i în Prooroci, i am în Dumnezeu ndejdea aceasta, pe care o au i
ei înii, c va fi o înviere a celor drepi i a celor nedrepi. De aceea m silesc s am
totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu i înaintea oamenilor” (Faptele
Apostolilor 24:10-16).
Cât de fr îndoial de clar! Ani dup ce mai întâi a devenit Cretin, Pavel a putut s
declare c el înc credea „tot ce este scris în Lege i în Prooroci” – un termen evreiesc
pentru întreg Vechiul Testament. Mrturia aceasta, din propria gur a lui Pavel, înltur
orice dubiu despre poziia lui cu privire la legea lui Dumnezeu.
A doua aprare la curte a lui Pavel a învturilor sale
Doi ani mai târziu Pavel a fost din nou chemat s apar la curtea de judecat în faa
unui guvernator roman nou, Porcius Festus (versul 27), „Cînd a sosit Pavel, Iudeii, cari
veniser dela Ierusalem, l-au înconjurat, i au adus împotriva lui multe i grele învinuiri,
pe cari nu le puteau dovedi. Pavel a început s se apere, i a zis: „N-am pctuit cu
nimic, nici împotriva Legii Iudeilor, nici împotriva Templului, nici împotriva Cezarului”
(Faptele Apostolilor 25:7-8).
Înfirile acestea oficiale la curtea de judecat sunt importante. Ele stabilesc, în
cuvintele proprii ale lui Pavel, c el a continuat s fie dedicat cu fermitate atât în crezutul
cât i în inutul tuturor legilor lui Dumnezeu – aceleai legi pe care Evreii pretindeau c
le observau i ei. Nici unul dintre acuzatorii lui nu au putut s aduc vre-o dovad
împotriva lui. Toate acuzaiile fcute contra lui erau neadevrate – întocmai ca toate
preteniile moderne c el a predicat împotriva legilor Vechiului Testament sunt la fel de
neadevrate!
Cu toate acestea, exact aceleai zvonuri inexacte i calomnioase care au început cu
acuzatorii fali ai lui Pavel cu atât de mult timp în urm sunt înc circulate astzi. Ele au
devenit baza a ceea ce se refer acum în mod obinuit ca „teologia Pavelin.”
Filozofia aceasta teologic îns îl prezint pe Pavel ca pe cineva înc dedicat
separrii Cretinismului de rdcinile lui Evreieti. Îl descriu ca pe cineva care a respins
motenirea lui biblic i a iniiat schimbri în învturi care au repudiat toate legile
Vechiului Testament.
Dar, aa cum a fost explicat mai sus, este departe de ceea ce Pavel a crezut i a
predicat în realitate. Întreaga lui via, Pavel a aprat scriptura Vechiului Testament nu
numai ca inspirat dar de asemenea profitabil pentru „înelepciune în neprihnire”
pentru toi Cretinii (din nou, vezi 2 Timotei 3:15-17).
Scriptura aceea conine legea lui Dumnezeu, care distinge neprihnirea de pcat.
Este puin minunie, deci, c Pavel va exclama, „Deci ce vom zice? Legea este ceva
pctos? Nici de cum! Dimpotriv, pcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege”
(Romani 7:7)
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Conferina dela Ierusalem din
Faptele Apostolilor 15: Ce a fost decis?
Unii oameni cred c decizia
Bisericii dela început din Faptele
Apostolilor 15 i-a eliberat pe Cretini
de nevoia de a se supune legilor
dezvluite în Vechiul Testament. Dar
este acesta cazul? Pentru a în elege ce
s-a hotrât cu adevrat atunci, trebuie
s privim i s în elegem scenariul
istoric, cultural i scriptural al epocii.
Dela
începutul
convertirilor
gentililor, „unii, coborându-se din
Iudea,” insistau c „Dac nu v tia i
împrejur, dup rânduiala lui Moise, nu
putei s v mântuii.” (Faptele
Apostolilor 15:1, Biblia Ortodox
Român).
Noteaz c ei priveau
tiatul împrejur ca o chestiune de
mântuire. Era o chestiune enorm
pentru ei!
Astfel Pavel a luat chestiunea
înaintea conducerii Bisericii pentru a
fi rezolvat oficial (versul 2). „Dar
unii din eresul [secta] fariseilor, care
trecuser la credin , s-au ridicat
zicând c trebuie s-i taie împrejur i
s le porunceasc a pzi Legea lui
Moise” (versul 5). Prin „Legea lui
Moise” ei au în eles imperativele
Legmântului dela Muntele Sinai, care
ar fi inclus poate i unele dintre
ritualurile i ceremoniile lui – i în
mod sigur tiatul împrejur.
La conferin a Bisericii din
Ierusalem, atât Petru cât i Pavel s-au
adresat btrânilor aduna i. Chestiunea
tiatului împrejur, a observat Petru,
fusese deja hotrât de Însui
Dumnezeu (versurile 7-9). Mrturia
lui Petru a dovedit c Dumnezeu i-a
dat Duhul Su Sfânt gentililor care nu
erau
tia i
împrejur
(Faptele
Apostolilor 10:44-48). Ca rezultat, ei
ar putea numai s conchid c

Dumnezeu nu mai cere tiatul
împrejur al converti ilor masculini
gentili.
Atunci au vorbit Pavel i
Barnabas, descriind cum Dumnezeu a
fcut minuni prin ei în chemarea
gentililor în Biseric (versul 12).
Patru
restricii
convertii gentili

pentru

noii

Iacov, fratele vitreg al lui Isus
Hristos, a publicat o declara ie a
concluziei: „De aceea, eu sunt de
prere s nu se pun greut i acelora
dintre Neamuri cari se întorc la
Dumnezeu; ci s li se scrie doar s se
fereasc de pângririle idolilor, de
curvie, de dobitoace sugrumate i de
sânge” (versurile 19-20).
Unii oameni folosesc aceste
cuvinte ca s sus in c nu este cerut
nimic mai mult dela Cretinii de la
Început – c ei (i noi) nu mai trebuie
s inem celelalte legi aflate în Vechiul
Testament.
Dar are sens cu adevrat aceast
prere? Iacov nu a zis nimic despre
omor, furt, minciun, furt, luarea
numelui lui Dumnezeu în deert i o
mul ime de alte pcate.
Prin
ra ionamentul acesta putem noi s
conchidem c Cretini sunt acum
liberi s fac toate lucrurile rele?
Bine-n eles c nu”! Dece atunci a pus
Iacov numai acele patru restric ii – „s
se fereasc de pângririle idolilor, de
curvie, de dobitoace sugrumate i de
sânge”?
Legtura care conecteaz fiecare
dintre cerin ele acestea este idolatria.
Specific, fiecare a fost asociat direct
cu forme pgâne de închinciune
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obinuite în zonele de unde Dumnezeu
îi chema pe Gentili în Biseric.
Fiecare de asemenea viola porunci
biblice specifice (Exodul 20:2-6;
Leviticul 20:10-20; Genesa 9:4;
Leviticul 7:26-27).
Este evident, îns, c apostolii
aveau de asemenea un alt motiv pentru
alesul acestor forme de legturi cu
idolatria. Ei voiau s fie siguri c noii
convertii ne-evrei aveau s aib
imediat acces la învtura Cuvântului
lui Dumnezeu – Sfintele Scripturi
(Romani 15:4; 2 Timotei 3:15).
Observ motivul exprimat de
Iacov pentru enumerarea acestor
interziceri particulare: „Cci înc din
vechime, Moise are în fiecare cetate
oameni, cari-l propovduiesc, fiindc
este citit în sinagogi în toate zilele de
Sabat” (Faptele Apostolilor 15:21).
Scopul acestei declaraii de concluzie
întrucâtva nedumeritor devine acum
clar: apostolii doreau s fie siguri c
fiecare convert gentil va putea s aib
ocazia s primeasc instruciunea
aceea pentru c cuvintele lui Moise
„erau citite…în fiecare Sabat.”
Accesul la Scripturi
În zilele acelea nimeni nu a avut
propriile lor copii ale Bibliei. Sulurile
erau scrise de mân i extraordinar de
scumpe. Numai cei foarte bogai îi
puteau permite vre-o bibliotec
personal. Singurul loc unde cineva
putea auzi Biblia citit regulat a fost în
Templul din Ierusalem sau în
sinagogile Evreieti care existau în
oraele mai mari ale Imperiului
Roman.
Renunând orice asociaie cu
idolatria i alegând s se închine
numai Dumnezeului adevrat al
Scripturilor, aceti noi converi gentili

puteau s participe în sinagoga
evreiasc. Acolo ei puteau s afle
învturile de baz ale Sfintelor
Scripturi în fiecare Sabat. În regiunile
unde congregaiile Cretine nu
fuseser înc stabilite, sinagoga era
singurul centru de pregtire organizat
unde se puteau înva Scripturile.
Pavel confirm clar importana
pentru noii converi de a fi instruii din
Scripturi.
În scrisoarea sa ctre
Timotei – un preot tânr care l-a ajutat
s serveasc aceti converi gentili –
Pavel face punctul c „Toat Scriptura
este însuflat de Dumnezeu i de folos
…s dea înelepciune în neprihnire”
(2 Timotei 3:16).
El chiar le-a amintit convertiilor
gentili din Roma c „credina vine în
urma auzirii; iar auzirea vine prin
Cuvântul lui Hristos”
(Romani
10:17). La vremea aceea singura
„Scriptur”
i
„Cuvântul
lui
Dumnezeu” pe care îl tiau a fost ceea
ce noi numim astzi Vechiul
Testament. Noul Testament nu a
existat înc.
Pavel clar c s-a ateptat ca
convertiii gentili s fac efort atât în
auzitul cât i în învatul Cuvântului
inspirat al lui Dumnezeu.
Când
Biserica a început s accepte
convertiii gentili, nu a avut totui
capacitatea de a instrui credincioii neevrei în Scripturi în fiecare ora – în
special în oraele care nu aveau
congregaii Cretine.
Dar Evreii au binevenit gentilii ne
tiai împrejur în sinagogi ca s învee
adevrul lui Dumnezeu – cu
prevederea c ei trebuiau s fac
dedicaia de a-L servi numai pe
Dumnezeul adevrat i viu al Bibliei.
Noul Testament arat c convertiii
gentili cei mai de devreme au devenit
familiari repede cu Scripturile acelea.

The New Covenant, Does It Abolish God's Law - Noul Legmânt, anuleaz el legea lui Dumnezeu.doc?

- 113 -

Pentru c Scripturile folosite de Evrei
i de Cretini erau exact la fel,
apostolii au fost confortabili având
noii converti i gentili alturându-se
Evreilor i Evreilor Cretini prezen i la
serviciile din sinagog în fiecare
Sabat.
Însi Biblia înregistreaz c mul i
gentili l-au auzit prima dat pe Pavel
predicând în sinagog unde ei erau
prezen i împreun cu Evreii (Faptele
Apostolilor 17:1-4, 10-12, 16-17).
Atât sinagoga cât i Sfintele Scripturi
au fost centrale în munca lui Pavel de
convertire atât a evreilor cât i a
gentililor.
Atât Pavel cât i converti ii si au
privit Sfintele Scripturi – cum au fost
înv ate de evrei în sinagog – ca baza
credin ei lor. Astfel el nu a trebuit s

explice întotdeauna fiecare amnunt al
modului de via  pe care noii
converti i trebuiau s înve e. Când el a
fost într-un ora numai pentru un timp
scurt, Pavel i-a putut concentra
eforturile pe explica ia rolului i
misiunii lui Isus Hristos i atunci putea
s se mute într-un alt ora.
El a tiut c converti ii gentili
puteau s continue s primeasc
educa ia de baz în Scripturi i modul
de via  al lui Dumnezeu fiind prezen i
regulat la serviciile din sinagog. i
faptul c, în scrisorile sale ctre
congrega iile gentile,
el a citat
extensiv din aceleai Scripturi folosite
de Evrei demonstreaz clar dovada c
to i gentilii conver i avuseser acces la
instruc iunea aceea indiferent unde au
trit.
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Capitolul 8

Învtura lui Isus a
Legii lui Dumnezeu
„S nu credei c am venit s stric Legea sau Proorocii; am venit nu s
stric, ci s împlinesc” (Matei 5:17).

Poate cea mai rspândit controvers despre înv turile lui Hristos privesc atitudinea

Lui ctre legile lui Dumnezeu înregistrate în Vechiul Testament.
Abordarea celor mai multe biserici i denomina ii privind Isus este c El a adus o
înv tur nou considerabil diferit de instruc iunile Vechiului Testament. Prerea
obinuit este c înv turile lui Hristos din Noul Testament au anulat i înlocuit
înv turile Vechiului Testament. Dar este aa?
Nu are nici o importan  ce spun oamenii despre El. Nici nu conteaz ce interpretare
dau ei la ceea ce a zis El. Ceea ce conteaz cu adevrat este ceea ce a zis El în realitate
i dac noi vom crede i vom accepta ceea ce a zis El.

O declaraie clar în Predica de pe Munte
Predica de pe munte este un loc bun de început. Pentru c aceasta este cea mai lung
declara ie înregistrat a înv turilor lui Isus Hristos, ne-am atepta s gsim aici prerea
Lui despre legile lui Dumnezeu cum sunt înregistrate în Vechiul Testament. i
într-adevr o gsim.
Unul dintre motivele pentru unele din declara iile lui Isus în Predica de pe Munte
este c – pentru c înv turile Lui au fost atât de diferite de cele ale Fariseilor i a
Saduceilor – unii oameni au crezut c inten ia Lui a fost s submineze autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu i s pun pe a sa proprie în loc.
Dar inten ia Lui real a fost s demonstreze c multe din lucrurile pe care le-au
propovduit Fariseii i Saduceii au fost contrare cu înv turile originale ale Torahei (a
Legii) lui Moise, primele cinci ale Bibliei. Isus a contrazis ideile greite pe care lumea o
formase cu privire la El cu trei declara ii emfatice despre Lege. S ne uitm la ele.
„Am venit nu s stric, ci s împlinesc”
Isus i-a exprimat despre lege foarte devreme în Predica de pe Munte: „S nu
crede i c am venit s stric Legea sau Proorocii; am venit nu s stric, ci s împlinesc”
(Matei 5:17).
Astfel vedem imediat c El nu a avut nici o inten ie ca s distrug legea. El chiar ne
spune c s nici nu ne gândim la un asemenea lucru.
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Departe de a fi antagonist, Scripturilor Vechiului Testament, El a zis a „a venit s
împlineasc „Legea i Proorocii” i a început s le confirme autoritatea. „Legea i
Proorocii” a fost un termen folosit în mod obinuit pentru Scripturile Vechiului
Testament (compar Matei 7:12).
„Legea” se referea la primele cinci cr i din Biblie, cr ile lui Moise în care au fost
scrise legile lui Dumnezeu. „Proorocii” s-a referit nu numai la scrierile profe ilor biblici
dar de asemenea la cr ile istorice a ceea ce a venit s fie cunoscut ca Vechiul
Testament.
Ce a în eles Isus când a vorbit despre împlinirea legii?
Regretabil, în elesul „împlinirea legii” a fost rstlmcit de mul i care pretind numele
lui Isus dar nu în eleg cu adevrat ce a înv at El. Ei spun c pentru c Isus a zis c El va
împlini legea, noi numai avem nevoie s-o observm.
O alt vedere a „împlinirii legii” este c Isus a „umplut plin” ceea ce a lipsit legii
– adic, El a complectat-o, în parte anulând-o i în parte adugându-i, formând ceea ce
uneori este referit ca „Legea lui Hristos” sau „Înv turile Noului Testament.”
Implica ia acestei preri este c Noul Testament a adus o schimbare în cerin ele
pentru mântuire i c legile date în Vechiul Testament ar fi învechite. Dar oricare din
vederile acestea reflect cu exactitate ceea ce a în eles Isus?

Alte moduri importante în care
Isus a împlinit Legea
Legea a cerut supunere perfect i
a pronun at o sentin  cu moartea
asupra oricui o înclca. Pavel ne
spune c „plata pcatului este
moartea…” (Romani 6:23).
Consider pentru o clip pedeapsa
pe care fiecare dintre noi i-a adus-o
pentru pcat. Nu este „purgatoriu” sau
„iadul” sau vre-un alt loc sau stare de
existen  sau contiin  (cere sau
coboar broura noastr gratuit Rai i
Iad: ce ne înva Biblia în realitate?
[Heaven and Hell: What Does the
Bible Really Teach?]. Este moartea –
dispari ia venic, un nimic, tergerea
total din existen , din care nu putem
scpa niciodat dac nu ar fi
promisiunea lui Dumnezeu pentru
înviere.
Pavel continu în Romani 6:23,
„…dar darul fr plat al lui
Dumnezeu este via a vecinic în Isus
Hristos, Domnul nostru.” Pentru c
noi to i am pctuit, legea poate numai

s ne cear moartea. Nu are nici o
prevedere pentru a ne da via a venic.
Deci cum poate oricine s spere la o
via  dincolo de mormânt?
Isus de asemenea a împlinit legea
în sensul c El a satisfcut cerin ele
legii pltind pedeapsa pe care fiecare
dintre noi a cptat-o prin nesupunere,
care este moartea. Isus, care nu a
pctuit niciodat, nu i-a adus asupra
Sa pedeapsa cu moartea care a fost
cerut de lege. Ca sacrificiul nostru
perfect pentru pcat, El a putut s
satisfac preten iile legii care cerea
moartea noastr. Astfel El, „…s
tearg pcatul prin jertfa Sa” (Evreii
9:26).
Pentru c „ne-a splat de
pcatele noastre cu sângele Su,”
(Apocalipsa 1:5), Isus face posibil ca
noi s primim darul lui Dumnezeu al
vie ii venice.
Sec ia „Legii” din Biblie, cele
cinci cr i ale lui Moise, con in mai
multe feluri de legi. În adaos la ceea
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ce am putea numi legea moral, care
controleaz comportarea omului (aa
cum sunt Cele Zece Porunci),
seciunea aceasta conine de asemenea
diferitele legi sacrificiale cerând
sacrificii pentru pcat. Prin ele însele
aceste legi i sacrificii nu pot niciodat
s absolve pedeapsa cu moarte pentru
pcat. (Evreii 10:1-4).
„De aceea, cînd intr în lume, El
zice: „Tu n-ai voit nici jertf, nici
prinos; ci Mi-ai pregtit un trup….Prin
aceast „voie” [voia lui Dumnezeu]
am fost sfinii noi, i anume prin
jertfirea trupului lui Isus Hristos, odat
pentru totdeauna…El [Isus Hristos],
dimpotriv, dup ce a adus o singur
jertf pentru pcate, S'a aezat pentru
totdeauna
la
dreapta
lui
Dumnezeu…Cci printr-o singur
jertf El a fcut desvârii pentru
totdeauna pe cei ce sunt sfinii”
(Evreii10:5, 10, 12, 14).
Ceea ce ne spune aceasta este c
Isus a împlinit totul ce a fost prescris
în ofertele pentru pcat în legea
sacrificiilor. Isus a satisfcut întreaga
lege devenind sacrificiul nostru pentru
pcat.
Dac Hristos nu s-ar fi prezentat El
însui ca o ofert pentru pcat,

sacrificiile care preziseser „singura
ofert pentru pcat” ar fi constituit
proorociri
sau
angajamente
neîmplinite pentru c toate indicau
spre El.
Isus a zis c a venit nu ca s
distrug Legea sau Proorocii, dar ca
s-i împlineasc. El a realizat aceasta
la câteva nivele diferite i în câteva
moduri diferite. El a artat întreaga
intenie spiritual a legii, trind-o
perfect ca un exemplu pentru noi.
Proorocii anunaser înainte persoana
Sa, misiunea Lui i multe amnunte
despre naterea, viaa, moartea i
învierea Lui – pe care El le-a împlinit.
Sacrificiile legii preziseser moartea
Sa sacrificial pentru pcatele omenirii
– pe care numai El singur ar fi putut
împlini.
Ce a spus Isus este c Vechiul
Testament în toate prile i
elementele lui – morale i profetice –
se refereau le El Însui i îi erau
aplicabile Lui. El a satisfcut toate
aspectele pe care le-au cerut Legea i
Profeii,
dându-le substan i
împlinind tot ce au cerut i au anunat.

Prerea lui Isus a împlinirii legii
Cuvântul grec pleroo, tradus „împlinit” în Matei 5:17, înseamn „s faci plin, s
umpli, s umpli complet” sau „s-o dea plin, s completeze” (Lexiconul greco-englez al
lui Thayer al Noului Testament [Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament],
2002, numrul lui Strong 4137).
Cu alte cuvinte, Isus a zis el a venit s completeze legea i s-o fac perfect. Cum?
Artându-i intenia spiritual i aplicarea legii lui Dumnezeu. Înelesul Lui este clar din
restul capitolului, unde El arat intenia spiritual a poruncilor specifice.
Unii deformeaz înelesul lui „împlinit” ca s-L aib pe Isus spunând, „Nu am venit
s distrug legea, dar s-o termin împlinind-o.” Aceasta este inconsistent cu propriile Lui
cuvinte. În restul capitolului, El a artat c intenia spiritual a legii a fcut-o aplicabil
mai extins, nu c a fost anulat i inutil.
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Isus, explicând, lrgind i exemplificând legea lui Dumnezeu, a împlinit o profeie a
Mântuitorului aflat în Isaia 42:21: „Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, s vesteasc o
lege mare i minunat.” Cuvântul ebraic gadal, tradus „mare” sau s „mreasc,”
înseamn literal „a fi sau s devin mre” (William Wilson, Studiile cuvântului
Vechiului Testament al lui Wilson [Wilson’s Old Testament Word Studies], „S
mreasc”).
Isus Hristos a fcut exact aceasta, artând intenia sfânt, spiritual, scopul i
obiectivul legii lui Dumnezeu, prin învturile Sale i maniera Lui de via. El a
împlinit cerinele Legii ascultând-o perfect, în gând i în fapt, atât în liter cât i în
intenia inimii.

Anuleaz Noul Legmânt Poruncile?
Biblia ne spune c Hristos a venit
ca Mijlocitor al unui Legmânt mai
bun (Evreii 8:6). Credina popular c
Noul Testament anuleaz legea lui
Dumnezeu reflect o înelegere greit
a ambelor legminte. Dumnezeu ne
spune c El a alterat legmântul
original i l-a fcut un legmânt „mai
bun, cci este aezat pe fgduine mai
bune” (versul 6). Dar nu a fost stabilit
pe legi diferite.
Legea a rmas
aceeai.
A fost totui o slbiciune, o lips,
în legmântul original. Lipsa aceea a
fost cu oamenii, nu cu legea. „Cci ca
o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel:
„Iat, vin zile, zice Domnul, cînd voi
face cu casa lui Israel i cu casa lui
Iuda un legmânt nou” (versul 8). A
fost pentru c oamenii „n-au rmas în
legmântul Meu, i nici Mie nu Mi-a
psat de ei, zice Domnul” (versul 9).
În Vechiul Legmânt, Dumnezeu a
scris legea pe tablete de piatr. A fost
extern, i nu parte din gândirea i
motivele poporului.
A fost în
literatura lor dar nu în inimile lor. În
Noul Legmânt, Dumnezeu scrie legea
în mintea i inimile poporului Su
(Evreii 8:10; Ieremia 31:33-34).
Ca s împuterniceasc poporul s
interiorizeze legea Sa – s-o iubeasc i
s o asculte cu nerbdare i de

bunvoie
–
Dumnezeu
face
promisiunea aceasta: „V voi da o
inim nou, i voi pune în voi un duh
nou; voi scoate din trupul vostru inima
de piatr, i v voi da o inim de
carne. Voi pune Duhul Meu în voi, i
v voi face s urmai poruncile Mele
i s pzii i s împlinii legile Mele”
(Ezekiel 36:26-27).
Duhul lui
Dumnezeu îi împuternicete pe
oameni s se supun legilor Lui!
Oamenilor crora le lipsete Duhul
Sfânt sunt incapabili de supunere din
toat inima.
Dece?
„Fiindc
umblarea
dup
lucrurile
firii
pmânteti este vrjmie împotriva
lui Dumnezeu, cci, ea nu se supune
Legii lui Dumnezeu, i nici nu poate
s se supun. Deci, cei ce sunt
pmânteti, nu pot s plac lui
Dumnezeu” (Romani 8:7-8).
Aceasta este modul în care sunt
diferite Vechiul Legmânt i Noul
Legmânt. Pavel d explicaia, „Cci
– lucru cu neputin Legii, întrucât
firea pmânteasc (Grecete: carnea,
aici i peste tot unde e „firea
pmânteasc”) o fcea fr putere –
Dumnezeu a osândit pcatul în firea
pmânteasc, trimeând, din pricina
pcatului, pe însui Fiul Su într'o fire
asemntoare cu a pcatului, pentru ca
porunca Legii s fie împlinit în noi,
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cari trim nu dup îndemnurile firii
pmânteti, ci dup îndemnurile
Duhului” (Romani 8:3-4, vezi i 1
Ioan 3:4).
Comentariul Critic Interna ional
spune, în referin  la Romani 8:4,
„Scopul
lui
Dumnezeu
în
‚condamnarea’ pcatului a fost ca
cerin ele legii s fie împlinite în noi,
adic, legea Sa ar putea fi stabilit în
sensul c în sfârit va fi ascultat cu
sinceritate i cu adevrat – împlinirea
promisiunilor lui Ieremia 31:33 i
Ezekiel 36:26.1.”
Într-o adnotare la Ieremia 31:33-34
comentariul explic acest pasaj „este
adesea greit în eles ca o promisiune a
unei legi noi care s-i ia locul celei
vechi sau altfel ca o promisiune a unei
religii fr lege. Dar lucrul nou
promis în versul 33 nu este, de fapt,
nici o lege nou i nici eliberarea de
sub lege, dar o dorin  i determinare
sincer interioar din partea poporului
lui Dumnezeu de a se supune legii
deja dat lui.”
Urmtoarele pasaje din Noul
Testament confirm, fie explicit fie
prin exemplu, c Isus i apostolii au
privit Cele Zece Porunci ca necesare
pentru via a Cretin adevrat.

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Prima Porunc: Matei 4:10;
22:37-38.
A Doua Porunc: 1 Ioan 5:21,
1 Corinteni 6:9; 10:7, 14;
Efeseni 5:5.
A Treia Porunc: Matei 5:3334; 7:21-23; Luca 11:2; 1
Timotei 6:1.
A Patra Porunc: Luca 4:16;
Faptele Apostolilor 13:14, 42,
44; 16:13; 17:2; 18:4; Evreii
4:4, 9.
A Cincea Porunc:
Matei
15:3-6; 19:17-19; Efeseni 6:23.
A asea Porunc: Matei 5:2122; 19:17-18; Romani 13:9;
Galateni 5:19-21; Iacov 2:1012.
A aptea Porunc:
Matei
5:27-28; 19:17-18; Romani
13:9; 1 Corinteni 6:9; 10:8;
Efeseni 5:5, Galateni 5:19-21;
Iacov 2:10-12.
A Opta Porunc: Matei 19:1718; Romani 13:9; Efeseni 4:28.
A Noua Porunc:
Matei
19:17-18;
Romani
13:9;
Coloseni 3:9; Efeseni 4:25.
A Zecea Porunc: Luca 12:15;
Romani 7:7; 13:9; Efeseni 5:3,
5.

Totul va fi împlinit
A doua declara ie major dat de Isus în Predica de pe Munte, în exact acelai
context, o face chiar mai clar c El nu a venit s distrug, recheme, anuleze sau s
abroge legea: „Cci adevrat v spun, cât vreme nu va trece cerul i pmântul, nu va
trece o iot sau o frântur de slov din Lege, înainte ca s se fi întâmplat toate lucrurile”
(Matei 5:18).
Cu cuvintele acestea a asemnat continuarea legii cu permanen a cerului i a
pmântului. El spune c legile spirituale ale lui Dumnezeu sunt imutabile, inviolabile i
indestructibile. Ele pot numai s fie împlinite, niciodat abrogate.
Noi ar trebui s notm c în versul acesta este folosit un cuvânt grec diferit pentru
„împlinit”: ginomai, însemnând „a deveni, i.e. s vin în eviden … s treac, s se
întâmple” sau „s fie fcut, terminat” (Thayer, numrul lui Strong 1096).
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Pân nu se va întâmpla completarea final a planului lui Dumnezeu de a glorifica
omenirea în Împria Sa – adic, atâta timp cât înc sunt fiine omeneti de carne,
codificarea fizic a legii lui Dumnezeu în Scripturi este necesar. Aceasta, explic Isus,
este sigur ca existena continu a universului.
Slujitorii Si trebuie s observe legea
A treia declaraie a lui Isus, citat mai devreme în capitolul 2, pronun c soarta
noastr depinde de atitudinea spre i tratamentul legilor sfinte ale lui Dumnezeu. Din
nou, „Aa c, ori cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, i va înva pe
oameni aa, va fi chemat cel mai mic în Împria cerurilor; dar oricine le va pzi, i va
înva pe alii s le pzeasc, va fi chemat mare [de cei] în Împria cerurilor” (Matei
5:19).
„De cei” este adugat pentru clarificare, pentru c, cum a fost explicat în alte pasaje,
acei care persist în înclcarea legii i îi înva pe alii s încalce legea lui Dumnezeu ei
înii nu vor fi în Împrie de loc.
Isus este foarte clar c acei care îl urmeaz i aspir la Împria Sa au o obligaie
perpetu s se supun i s susin legea lui Dumnezeu. El spune c noi nu putem
micora legea lui Dumnezeu nici mcar cu o iot sau frântur – echivalentul în alfabetul
nostru modern cu bara unui „t” sau punctul unui „i.”
Valoarea pe care o pune pe Poruncile lui Dumnezeu este de asemenea de negreit –
la fel cu marele respect pentru lege cerut de El dela toi cei care îi înva pe alii în
numele Lui. Dezaprobarea Lui cade asupra celor care desconsider chiar i pe cea mai
neînsemnat porunc a lui Dumnezeu, i onoarea Sa va fi acordat acelora care înva i
se supun poruncilor lui Dumnezeu.
Pentru c Isus s-a supus poruncilor lui Dumnezeu, urmeaz c i slujitorii Si, de
asemenea, trebuie s in aceleai porunci i s-i învee pe alii la fel (1 Ioan 2:2-6). Este
în felul acesta c adevraii preoi ai lui Hristos urmeaz s fie identificai – prin urmarea
lor a exemplului dat pentru ei (Ioan 13:15).
Ei trebuie s-i depeasc pe crturari i Farisei
Cu declaraia urmtoare din Predica de pe Munte, Isus nu las nici un dubiu asupra
ceea ce a îneles El în cele trei declaraii precedente.
El a îneles fr nici o îndoial c discipolii Si trebuie s se supun legii lui
Dumnezeu – i El le-o cerea s-o asculte la un nivel care a depit orice auziser ei mai
înainte. „Cci v spun c, dac neprihnirea voastr nu va întrece neprihnirea
crturarilor i a Fariseilor, cu nici un chip nu vei intra în Împria cerurilor” (Matei
5:20).
Cine au fost crturarii i Fariseii? Crturarii au fost cei mai renumii învtori ai
legii – interpreii legii, oamenii învai, experii.
Fariseii, un grup înrudit, erau privii în mod obinuit ca cele mai exemplare modele
de Iudaism. Ei formau o sect a Iudaismului care a stabilit un cod moral i de ritualuri
mai rigid decât a fost descris în legea lui Moise, bazând multe din practicile lor pe ani
de tradiii. Atât crturarii cât i Fariseii erau i foarte strici i foarte respectai în
Iudaism (Faptele Apostolilor 26:5).
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În timp ce crturarii erau exper ii, Fariseii profesau cea mai pur practic a
neprihnirii. Deci când Isus a declarat c neprihnirea unuia trebuie s-o depeasc pe
ce a crturarilor i a Fariseilor, aceasta a fost o declara ie uimitoare!
Fariseii erau privi i ca aceia care au atins apogeul neprihnirii personale, i oamenii
obinui i presupuneau c asemenea înl imi de spiritualitate erau cu mult peste puterile
lor. Dar Isus a afirmat c neprihnirea crturarilor i a Fariseilor nu a fost suficient ca
s le dea dreptul de a intra în Împr ia de care vorbea El! Ce speran , atunci, au avut
ceilal i?

‚Noua” parte a „Noii Porunci” a lui Isus Hristos
În noaptea dinaintea rstignirii,
Isus le-a spus discipolilor, „V dau o
porunc nou: S v iubi i unii pe al ii;
cum v-am iubit Eu, aa s v iubi i i
voi unii pe al ii” (Ioan 13:34).
A înlocuit Isus poruncile lui
Dumnezeu dinainte cu numai aceast
singur „porunc nou”?
Mul i
propovduiesc c aceasta este exact ce
a inten ionat Isus. Dar ra ionamentul
lor nu ia în considerare tot ce a zis
Isus. Cea mai mare parte din ce zisese
El nu a fost nou.
Moise a scris aproape aceleai
cuvinte cu multe secole mai devreme
(Leviticul 19:18).
Isus numai a
adugat câteva cuvinte pe care Moise
nu le-ar fi putut scrie atunci pentru c
Isus nu venise înc. Cuvintele acelea
noi spuse de Isus au fost „cum v-am
iubit Eu” – referindu-se la exemplul
perfect de dragoste pe care li l-a dat
El!
Exemplul Lui a ridicat bara
caracterului de iubire la un nivel mai

înalt decât fusese vre-odat mai
înainte. El ne-a iubit pân la punctul
c i-a dat propria lui via  pentru noi.
El a explicat – numai dou capitole
mai târziu – „Nu este mai mare
dragoste decât s-i dea cineva via a
pentru prietenii si” (Ioan 15:13).
Dar Isus a ilustrat de asemenea
prin exemplul Su c dragostea i
supunerea trebuie s mearg mân în
mân.
El a explicat, „Dac pzi i
poruncile Mele, ve i rmânea în
dragostea Mea, dup cum i Eu am
pzit poruncile Tatlui Meu, i rmân
în dragostea Lui” (Ioan 15:10).
Noi împlinim noua porunc a lui
Isus când ne iubim unii pe al ii în
aceeai manier ca i El – fiind dispui
s ne dm vie ile pentru beneficiul
altora. Acesta este felul de dragoste
pe care Isus vrea ca to i discipolii Si
s practice din inim. i acesta este
punctul pe care El îl fcea cu „noua”
Lui porunc.

Isus condamn ipocrizia religioas
În actualitate, a fost o problem real cu neprihnirea crturarilor i a Fariseilor.
Miezul problemei a fost c neprihnirea lor era defect în aceea c era numai extern. Ei
apreau celor care îi observau c se supun legii, dar înclcau legea intern, unde nu
puteau fi vzu i de al ii.
Observ denun ul arztor al lui Isus al ipocriziei lor în a face o fa ad din religie:
„Vai de voi, crturari i Farisei f arnici! Pentru c voi cur i i partea de afar a
paharului i a blidului, dar înluntru sunt pline de rpire i de necumptare…Pentruc
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voi …pe dinafar se arat frumoase, iar pe dinluntru sunt pline de oasele mor ilor i de
orice fel de necur enie. Tot aa i voi, pe dinafar v arta i neprihni i oamenilor, dar
pe dinluntru sunte i plini de f rnicie i de frdelege” (Matei 23:25-28).
Aceti înv tori religioi accentuau aspectele minore ale legii în timp ce neglijau
chestiunile mai importante. „Vai de voi, crturari i Farisei f arnici! Pentruc voi da i
zeciuial din izm, din mrar i din chimen, i lsa i nefcute cele mai însemnate lucruri
din Lege: dreptatea, mila i credincioia; pe acestea trebuia s le face i, i pe acelea s nu
le lsa i nefcute” (versul 23).
Isus a fost preocupat ca fiecare parte al cerin ei de neprihnire s fie observat, i a
fost mânios pentru c ei erau orbi i pentru pr ile mai „însemnate” – aspectele majore
spirituale – ale legii.
În timp ce ei erau preten ioi cu tradi iile lor ceremoniale, în acelai timp, ei îi luau
libert i în nesupunerea poruncilor directe ale lui Dumnezeu. În unele situa ii ei
actualmente au ridicat tradi iile lor deasupra poruncilor clare ale lui Dumnezeu (Matei
15:1-9).
În spatele ac iunilor lor a fost motivul josnic al exaltrii proprii i a propriului
interes. Ei apreau în public cu ceea ce ar fi trebuit s fie devo iunile mai personale
ctre Dumnezeu – rugciunea, postitul i datul ofertelor – toate c s poat fi vzu i i
gândi i de al ii ca fiind neprihni i (Matei 6:1-6; 23:5-7).
Conductorii religioi nu au inut spiritul legii lui Dumnezeu
Imediat dup declara ia c nu avea nici o inten ie s elimine legea lui Dumnezeu,
Isus a continuat s dea exemple de tradi ii i înv turi ale conductorilor religioi care
greiser complet inta sau chiar contraziseser inten ia spiritual a legii lui Dumnezeu.
Primul exemplu pe care ni l-a dat El a fost a asea Porunc: „S nu ucizi.” Tot ce
au în eles Fariseii despre porunca aceasta a fost c actul de ucidere era interzis. Isus a
propovduit ceea ce ar fi trebuit s fie evident, inten ia Poruncii a asea nu a fost numai
interzicerea literal a actului de ucidere, dar fiecare atitudine rea a inimii i a min ii care
a condus la ucidere – incluzând mânia nedreapt i cuvintele dispre uitoare (Matei 5:2126).
El a fcut la fel cu vederea lor îngust a Poruncii a aptea, „S nu preacurveti.”
Fariseii epocii au în eles c actul fizic al rela iei sexuale cu o femeie în afara cstoriei a
fost pcat. Ei ar fi trebuit s cunoasc de asemenea, ca în cazul Poruncii a asea, dorin a
pentru o alt femeie era pcat pentru c acel de poftea înclcase deja porunca în inima
sa.
Acestea sunt exemple de „neprihnire a crturarilor i a Fariseilor” pe care Isus le-a
caracterizat ca splând cupele i farfuriile [blidurile] curate pe dinafar, în timp ce în
interior au rmas „plini de lcomie i de necumptare” (Matei 23:25).
Isus i-a instruit pe ucenicii Si c legea lui Dumnezeu trebuie într-adevr s fie
observat în afar, dar trebuie de asemenea s fie ascultat în spiritul i intenia inimii.
Când Isus a propovduit asemenea supunere din inim a legii lui Dumnezeu, El a fost
credincios cu ceea ce înv a Vechiul Testament: „i Domnul a zis lui Samuel: „Nu te
uita la înf iarea i înl imea staturii lui, cci l-am lepdat. Domnul nu se uit la ce se
uit omul; omul se uit la ceea ce izbete ochii, dar Domnul se uit la inim” (1 Samuel
16:7).
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Profetul Ieremia a privit înainte la o vreme când Dumnezeu avea s stabileasc un
legmânt nou în care Dumnezeu a promis „Voi pune Legea Mea înluntrul lor, o voi
scrie în inima lor” (Ieremia 31:33). Intenia iniial a lui Dumnezeu pentru legea Sa a
fost ca oamenii s-o observe din inim (Deuteronom 5:29). Neputina oamenilor s
observe legea lui Dumnezeu în „adâncul inimii” (Psalm 51:6) a condus inevitabil la
nesupunere exterioar.

Confuzie asupra legalizmului:
ce este i ce nu este?
Autoritile religioase care l-au
acuzat pe Isus Hristos de înclcarea
Sabatului au fost descrise ca având o
apropiere legalist. Dar ce înseamn
termenul „legalizm”? O definiie de
dicionar
a
legalizmului
este
„conformitatea strict, literal sau
excesiv cu legea sau cu un cod moral
religios.”
O semnificaie popular ataat
cuvântului astzi este c orice form
de observare a legii biblice este
legalizm i deci trebuie s fie evitat.
Cuvântul este folosit în mod peiorativ,
în special împotriva unor asemenea ca
inutul practici ca inutul Sabatului sau
aderând de alte legi date în Vechiul
Testament.
Totui,
folosirea aceasta a
cuvântului este incorect. Nu este
legalistic s te supui corect legilor lui
Dumnezeu. A fi legalist înseamn s
foloseti legea lui Moise în moduri
niciodat intenionate.

Dumnezeu, care avuseser efectul de a
le reprezenta i aplica greit.
Interpretrile lor adugate legilor
lui Dumnezeu deformau atâta scopul
iniial încât ei le fceau fr efect
(Matei 15:6), anulându-le. Urmând
interpretrile i edictele Fariseilor,
poporul numai urma legea lui
Dumnezeu (Ioan 7:19).
Aceast prere greit a legii lui
Dumnezeu i-au condus pe muli s-L
resping pe Isus Hristos ca
Mântuitorul promis dei exact acea
lege proorocise despre El (Ioan 5:3940; Luca 24:44).
Acesta a fost motivul pentru care
Isus a condamnat cu atâta trie lipsa
de
înelegere
i
ipocrizia
conductorilor religioi ai epicii Sale.
El a propovduit o reîntoarcere la
învturile i practicile corecte ale
legii lui Dumnezeu conform cu
intenia i scopul lor original, i de
asemenea c El a fost Mântuitorul
promis.

Interpretarea Fariseilor submina
Legea lui Dumnezeu
Fariseii, o ramur a Iudaismului
excesiv de strict, a cror interpretri
religioase dominau gândirea popular
a epocii lui Hristos, au fost asemenea
exemple. Ei au adugat multe din
propriile lor reguli, i regulaii de
creaie
omeneasc,
legilor
lui

Pavel a condamnat perversiunea
legii
Apostolul Pavel a scris de
asemenea extensiv împotriva acelora
care ar perverti folosirea corect a
legii lui Dumnezeu. Aceasta este în
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special de aparent în cartea
Galatenilor. Ceea ce s-a adresat Pavel
nu a fost inerea corect a legii lui
Dumnezeu, pe care el însui a susinuo în alte pri (Romani 3:31; 7:12, 14,
22, 25), dar o pretenie c justificarea
(iertarea i restaurarea pctosului la o
stare de neprihnire) ar putea fi
obinut prin tiatul împrejur i
observarea strict a legii.
Unii învtori fali (Galateni 2:4;
5:10, 12; 6:12-13) subminau bisericile
din Galatia insistând greit c tiatul
împrejur i inerea legii erau cerine
suficiente pentru
justificare i
mântuire, în afar de credina în i prin
Isus Hristos.
Pavel a condamnat aceast
învtur greit observând c
supunerea legii nu fcuse niciodat
posibil viaa venic (Galateni 3:21).
El a fcut-o clar c justificarea – fiind
fcut neprihnit în ochii lui Dumnezeu
i astfel obinând acces la viaa
venic – este posibil numai prin Isus
Hristos (Galateni 2:16; 3:1-3, 10-11,
22; 5:1-4).
Pavel a exprimat clar c iertarea
pcatului cere un sacrificiu, i chiar
cea mai strict observare a legii nu
poate înltura nevoia pentru sacrificiul
acela.
Îns, legea lui Dumnezeu rmâne
standardul de neprihnire prin care
întreaga omenire va fi judecat (Iacov
2:8, 12). Legea nu este anulat sau
abolit prin credina în Hristos
(Romani 3:31), aa cum cred greit
muli. În loc, zice Pavel, corecta
folosire a legii este stabilit prin
credin.
Când Solomon a conchis c
întreaga datorie a omului este „Temete de Dumnezeu i pzete poruncile
Lui” (Ecleziastul 12:13), el s-a adresat
scopului îndurtor al lui Dumnezeu

pentru întreaga omenire. Apostolul
Ioan a fost de acord când el a conchis
c, dac îl iubim pe Dumnezeu, îi vom
ine poruncile (1 Ioan 5:3).
Isus a spus femei prins în adulter
s „nu mai pctuiasc” (Ioan 8:11) –
cu alte cuvinte, s susin i s triasc
prin legea lui Dumnezeu! Isus i-a
spus tânrului om bogat, care venise la
El întrebând ce ar fi putut el face s
aib viaa venic, „dac vrei s intri
în via, pzete poruncile” (Matei
19:17).
Exemple biblice de legalizm
Deci ce ne spune Biblia despre
legalizm?
Substituirea legilor create de
oameni pentru legea lui Dumnezeu,
cum fcuser Fariseii, este legalizm.
S depinzi de oricare lege ca s te
faci neprihnit în ochii lui Dumnezeu,
în loc de credina în Hristos, este
legalizm.
Dac tot pe ce se concentreaz
unul este supunerea la lege fr
motivarea de a-i face plcerea lui
Dumnezeu, iubind pe Dumnezeu i
iubind pe vecin, aceasta deformeaz
scopul legii (Matei 22:36-40; Romani
13:10) i este legalizm.
Dac credem c inutul legii lui
Dumnezeu ne poate câtiga mântuirea
ca rsplata noastr, suntem vinovai
de legalizm.
Supunerea tehnic, sau supunerea
strict la litera exact a legii în timp ce
cutm ci de a trece în jurul scopului
i intenie legii, este legalizm.
Supunerea corect nu este legalizm
Dar învtura lui Hristos i restul
Bibliei fac un lucru perfect de clar:
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supunerea corect legii lui Dumnezeu
nu este legalizm.
Dup convertire, unui Cretin îi
este dat o înelegere mult mai
profund a scopului i intenie legii lui
Dumnezeu. El înelege importana de
a avea credin în persoana i
sacrificiul lui Isus Hristos. Îi este dat
o înelegere mult mai complet dece
trebuie s fie asculttor. Dar depinde

de el s fie asculttor. Acesta nu este
legalizm.
Ascultarea poruncilor biblice ale
lui Dumnezeu într-o atitudine corect,
astfel cum El poruncete s ne
reamintim de Sabat s-o inem sfânt,
nu este legalizm. Nu permite nimnui
s te conving cu o asemenea noiune
fals, care este prin ea însi o
contradicie a propriei porunci a lui
Isus Hristos (Matei 5:19).

Isus nu a schimbat legea
Isus a introdus contrastul Su a interpretrii înguste a legii a scribilor i Fariseilor cu
adevrata ei intenie spiritual, folosind cuvintele acestea: „Ai auzit c s-a zis… Dar Eu
v spun…” (Matei 5:21-22, 27-28).
Unii cred greit c intenia lui Isus a fost s contrasteze învtura Lui proprie cu cea
a lui Moise i deci s se declare pe Sine ca singura autoritate adevrat. Ei presupun c
Isus a fost fie opus legii Mozaice sau o modifica în vre-un fel.
Dar este greu de conceput c Isus, imediat dup prezentarea celei mai moderne i
emfatice proclamaii a permanenei legii lui Dumnezeu i accentuarea propriului Lui
respect înalt pentru ea, va submina acum autoritatea acelei legi prin alte pronunri. Isus
nu a fost inconsistent; El a onorat i a susinut legea în toate declaraiile Lui.
În pasajul acesta El nu se pune pe sine contra legii Mozaice, nici nu pretinde o
spiritualitate superioar. Ceea ce fcea El a fost s combat ca netemeinice
interpretrile perpetuate de scribi i Farisei. De aceea a declarat El c neprihnirea unuia
trebuie s depeasc neprihnirea scribilor i a Fariseilor. Isus restaura, în minile
asculttorilor, preceptele mozaice, în locul lor original. (pentru o înelegere mai bun a
acestor legi, cere sau coboar broura gratuit Cele Zece Porunci [The Ten
Commandments!].
Ar trebui s fie evident pentru c acelai Dumnezeu este autorul atât al Vechiului cât
i al Noului Legmânt, deci nu poate fi nici un conflict vital între ele, i c legile
fundamentale de moralitate subliniindu-le pe amândou trebuie s fie i sunt în deplin
acord. Dumnezeu ne spune pin Maleahi 3:6, „Eu sunt Domnul, Eu nu M schimb…”
Isus i ziua Sabatul
Între acei care pretind c îl urmeaz pe Isus, nici o porunc biblic nu a creat mai
mult controvers ca Porunca a Patra – instruciunea lui Dumnezeu s ne amintim de
ziua de Sabat i s-o inem sfânt (Exodul 20:8-11). Aici în special gsim c
interpretrile oamenilor a învturilor lui Isus sunt peste tot locul.
Unii pretind c Isus a anulat toate Cele Zece Porunci dar c nou (9) au fost
restabilite în Noul Testament – toate cu excepia Sabatului. Unii cred c Isus a înlocuit
Sabatul cu El însui, i c El este acum „odihna” noastr. Unii cred c nici un Sabat nu
mai este necesar acum, c ne putem odihni i închina în orice zi i oricând alegem noi.
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Indiferent ce argument foloseti, o parte copleitoare a Cretinismului tradi ional
crede c Duminica, ziua întâia a sptmânii, a înlocuit Sabatul, ziua a aptea a
sptmânii.
Putem noi gsi suport pentru aceste preri în practica sau înv turile lui Hristos? În
lumina înv turilor clare ale lui Isus asupra permanen ei legilor lui Dumnezeu, ce gsim
când vine vorba despre atitudinea Lui ctre ziua de Sabat?
În studiul Evangheliilor, unul dintre primele lucruri pe care l-am observat este c
obiceiul lui Isus a fost s fie prezent în sinagog pentru închinciune în Sabaturile lui
Dumnezeu (Luca 4:16). Aceasta a fost practica Lui obinuit. În ocazia aceasta
particular, El chiar a anun at misiunea Sa ca Mântuitor tuturor acelora din sinagog în
ziua aceea.
Interesant, mai târziu descoperim c obiceiul lui Pavel a fost ca de asemenea s se
roage i s predice în sinagogi în ziua de Sabat (Faptele Apostolilor 17:2-3). Nici el nici
Isus nu au sugerat vre-odat asculttorilor lor c ei nu trebuiau s fie acolo sau c ei ar
trebui s se închine într-o zi diferit!
Confruntrile au fost asupra cum, nu dac, s observe Sabatul
Acolo unde mult lume sare la concluzii greite despre Isus i Sabat este în
confruntrile lui cu scribii i Fariseii. Totui confruntrile acestea nu au fost niciodat
dac s se observe Sabatul – numai despre cum ar trebui observat. Este o diferen 
esen ial între cele dou!
Spre exemplu, Isus a provocat cu îndrzneal pe Evrei cu privire la interpretarea lor a
observrii Sabatului fcând vindecri în ziua de Sabat (Marcu 3:1-6; Luca 13:10-17;
14:1-6).
În conformitate cu Fariseii, dând aten ie medical cuiva, dac nu era o chestiune de
via  i moarte, era interzis în Sabat. i pentru c nici una dintre vindecrile acelea nu
implica o situa ie de via  i moarte, ei au crezut c Isus viola Sabatul.
Dar, ca Mântuitor, Isus a în eles scopul Sabatului, c era un timp perfect de potrivit
ca s aduc mesajul Su de vindecare, speran  i rscumprare omenirii i s triasc
acel mesaj prin ac iunile Sale.
Pentru a stabili ideea Sa, Isus i-a întrebat pe Farisei întrebarea: „Este îngduit în ziua
Sabatului s faci bine sau s faci ru? S scapi via a cuiva sau s-o pierzi?” (Marcu 3:4).
El le-a expus ipocrizia în aceea c nu au vzut nimic ru în a lucra s salvezi via a
unui animal care a czut într-o groap în ziua de Sabat, sau s dea ap animalului în ziua
aceea, totui ei Îl condamnau pe El pentru c a ajutat o fiin  omeneasc – a crei valori
era cu mult mai mare decât cea a oricrui animal – în ziua de Sabat (Luca 13:15-17;
Matei 12:10-14).
El a fost mânios pe drept pentru neputin a lor de vedea c au pus tradi iile i
interpretrile lor proprii mai presus de adevratul scop al observrii Sabatului (Marcu
3:5). Totui ei au fost atât de orbi spiritual încât l-au urât pentru c le-a expus
deformrile lor ale poruncilor lui Dumnezeu (versul 6):
Într-una din ocazii ucenicii lui Isus, cum umblau într-un câmp în ziua de Sabat, au
cules pumni de grâu ca s aib ceva de mâncat. Ucenicii nu recoltau câmpul; ei numai
apucau o gustare ca s le domoleasc foamea.
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Dar Fariseii au insistat c acesta nu era legal. Isus a folosit un exemplu din Scripturi
ca s le arate c spiritul i inten ia legii nu au fost violate i c legea lui Dumnezeu
permitea mila (Marcu 2:23-26).
În contextul acesta Isus d adevratul scop al Sabatului. „Sabatul a fost fcut pentru
om, iar nu omul pentru Sabat,” a zis Isus (versul 27). Fariseii inversaser priorit ile
legii lui Dumnezeu. Ei adugaser poruncii Sabatului atât de multe regula ii i tradi ii
meticuloase încât încercând s-o observi, aa cum o pretindeau ei, devenise o povar
enorm pentru oameni, în loc de binecuvântarea pe care Dumnezeu o inten ionase s fie
(vezi Isaia 58:13-14).
Isus a pretins atunci s aib autoritatea s spun cum ar trebui s fie observat ziua
de Sabat: „aa c Fiul omului este Domn chiar i al Sabatului” (versul 28).

Pune Dumnezeu condiii
pe darul Su al vieii venice?
În Efeseni 2:8-9, Pavel explic
„prin har a i fost mântui i, prin
credin . i aceasta nu vine dela voi; ci
este darul lui Dumnezeu. Nu prin
fapte, ca s nu se laude nimeni.”
Via a venic ne vine ca rezultat al
gra iei lui Dumnezeu. Este un dar,
necâtigat i nemeritat din partea
noastr. Nimeni nu se va putea luda
vre-odat c el, sau ea, i-a câtigat
sau c a meritat darul vie i venice.
Dar putem noi face lucruri – sau s
nu facem – care s ne descalifice dela
primitul acestui dar minunat?
Dac exist vre-o autoritate în
primitul vie ii venice, trebuie s fie
Isus Hristos. La urma urmei, El este
acela prin care o primim.
În Evreii 5:8-9, Isus este numit
autorul mântuirii noastre: „mcar c
era Fiu, a înv at s asculte prin
lucrurile pe cari le-a suferit. i dup
ce a fost fcut desvârit, S-a fcut
pentru toi cei ce-L ascult, urzitorul
unei mântuiri vecinice.”
Pentru c mântuirea este darul lui
Dumnezeu, ce înseamn pasajul acesta
când vorbete despre „via a venic
pentru to i cei ce-L ascult”? Dac
noi trebuie s facem ceva ca s primim

darul mântuirii lui Dumnezeu, cum
poate fi atunci un dar?
Darurile pot fi condiionate
Faptul este, Biblia arat c
Dumnezeu pune anumite condi ii
pentru primitul mântuirii.
Unele
condi ii ne ajut s primim darul iar
alte condi ii ne descalific dela
primitul lui.
Ca s folosim o analogie, dac
cineva i-a oferit s- i trimit o sut de
dolari. Dac îi trimi i un plic timbrat i
cu adresa ta, el i-ar trimite acest dar.
Îns dac tu nu-i trimi i plicul, nu vei
primi darul. Dei te-ai putea plânge,
dar înc nu ai primi darul pentru c nu
ai îndeplinit condi iile. Pe de alt
parte, dac i-ai trimis plicul cerut i ai
primit suta de dolari, nu înseamn c
ai câtigat darul.
Tu simplu ai
îndeplinit condi iile cerute. Faptul c
au fost ataate condi ii nu l-au fcut cu
nimic un dar mai mic.
Pentru c Isus este autorul
mântuirii noastre, s examinm câteva
din declara iile Sale care ne spun ce
trebuie s facem noi pentru ca s
primim darul.
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Ce trebuie s facem noi?
În Matei 7:21, Isus spune, „Nu
oriicine-Mi
zice:
„Doamne,
Doamne!” va intra în Împria
cerurilor, ci cel ce face voia Tatlui
Meu care este în ceruri.” El a spus-o
foarte clar, c numai recunoscându-L
pe Isus Hristos ca Domn i Stpân –
spunând „Doamne, Doamne” – nu este
suficient. Pentru a moteni Împria
noi trebuie s facem ceva. Noi trebuie
s-i facem voia Tatlui, cum a
declarat-o El atât de clar.
Isus vrea ca noi s înelegem c
este mai mult în primitul vieii venice
decât numai o acceptare mintal.
Convingerea noastr ce El este
Mântuitorul nostru trebuie s fie mai
mult decât un gând cald i confortabil
sau o concepie intelectual. Isus ne
avertizeaz c numai chemând numele
Lui sau recunoscându-L ca „Domn”
nu este suficient.
La un moment dat un tânr om
bogat L-a întrebat pe Isus cum ar
putea el s primeasc viaa venic.
„Învtorule, ce bine s fac, ca s am
viaa vecinic?” a întrebat omul
(Matei 19:16). Rspunsul lui Hristos,
în versul 17, ar putea s ocheze pe
unii care cred c supunerea la legea lui
Dumnezeu nu mai este necesar. Isus
a rspuns, „Dar dac vrei s intri în
via, pzete poruncile.”
Isus nu a rspuns c nimic nu mai
era necesar decât s cread în
Dumnezeu i în El. El i-a spus
tânrului c el trebuie s observe
poruncile lui Dumnezeu ca s poat
primi darul vieii venice.
Aa cum arat apostolul Iacov,
credina este fr sens dac nu este
suportat de fapte i supunere: „Tu
crezi c Dumnezeu este unul, i bine

faci; dar i dracii cred... i se
înfioar!” (Iacov 2:19).
El continu s explice c credina
– credina i încrederea în Dumnezeu
– i supunerea merg mân în mân:
„Vrei dar s înelegi, om nesocotit, c
credina fr fapte este zdarnic?
Avraam, printele nostru, n-a fost el
socotit neprihnit prin fapte, când a
adus pe fiul su Isaac jertf pe altar?
Vezi c credina lucra împreun cu
faptele lui, i, prin fapte, credina a
ajuns desvârit” (versurile 20-22).
Iacov a explicat astfel c faptele de
supunere ca rezultat al credinei
noastre menin relaia noastr cu
Dumnezeu i conduc la credin i
supunere i mai mare, aa cum cere
Dumnezeu.
Botezul i pusul mâinilor
În Marcu 16:16, Isus a dat o alt
condiie pentru darul lui Dumnezeu al
vieii venice: „Cine va crede i se va
boteza, va fi mântuit; dar cine nu va
crede, va fi osândit.” Botezul cu ap –
prin scufundare complet – este un act
simbolic
reprezentând
moartea
vechiului nostru ego i începutul unei
viei noi de serviciu al lui Dumnezeu
i strduin s evitm pcatul
(Romani 6:1-23).
Botezul este de asemenea urmat de
pusul mâinilor, care ne permite s
primim Duhul Sfânt al lui Dumnezeu
i s aparinem cu adevrat Lui
(Faptele Apostolilor 8:17; Romani
8:9). Dac noi nu ne predm vieile
noastre lui Dumnezeu, prin botez i
prin pusul mâinilor, ca s primim
Duhul Sfânt, cum suntem instruii,
atunci nu am satisfcut – cu tiin sau
fr tiin – condiia Lui pentru
primitul darului Su al vieii venice.
Acelora care vor da de o parte acestea
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i alte instruc iuni biblice clare, Isus le
rspunde:
„De ce-Mi zice i:
„Doamne, Doamne!” i nu face i ce
spun Eu?” (Luca 6:46).
În Matei 10:22, Isus a înscris alt
condi ie pe care trebuie s-o
satisfacem ca c primim darul lui
Dumnezeu al mântuirii: „cine va
rbda pân la sfârit, va fi mântuit.”
Noi putem pierde mântuirea dac nu
reuim s îndurm pân la sfârit.
Odat ce ne-am dedicat s-l ascultm
pe Dumnezeu i ne-am predat Lui, noi
trebuie s pstrm cursul i s nu ne
uitm înapoi (Luca 9:62; 1 Corinteni
9:27).
Gratis, dar nu ieftin
Poate c ai auzit expresia,
„Mântuirea este gratis, dar nu este
ieftin.” Darul vie ii lui Dumnezeu
pentru noi l-a costat pe Isus Hristos
via a Lui.
El, însi Fiul lui
Dumnezeu, i-a predat via a de
bunvoie pentru ca noi s putem primi
darul minunat al lui Dumnezeu al
vie ii venice.
Dar El se ateapt ca i noi s ne
predm vie ile noastre în schimb.
„Dac vine cineva la Mine, i nu
urte pe tatl su, pe mam-sa, pe

nevast-sa, pe copiii si, pe fra ii si,
pe surorile sale, ba chiar însi via a
sa, nu poate fi ucenicul Meu. i
oricine nu-i poart crucea, i nu vine
dup Mine, nu poate fi ucenicul Meu”
(Luca 14:26-27).
Dragostea noastr i dedicarea lui
Isus Hristos i Dumnezeu Tatl,
trebuie s fie mult mai important
pentru noi decât oricare alt rela ie.
Fiecare dintre noi trebuie s fie dispus
s-i poarte „crucea,” pentru a-L urma
cu credin  pe Isus chiar i prin cele
mai dificile momente ale vie ii.
Versurile 28-33 poart gândul
acela, prevenindu-ne s considerm cu
grij c acceptarea darului vie ii
venice vine cu pre ul cel mai ridicat
pe care ni-l putem imagina: „oricine
dintre voi, care nu se leapd de tot ce
are, nu poate fi ucenicul Meu” (versul
33).
Aa cum Isus i-a dat via a pentru
noi, i noi trebuie s fim dispui s ne
dm vie ile noastre pentru a-L urma.
Pentru a în elege mai bine dedica ia
aceasta, i recompensele minunate pe
care le aduce, cere sau coboar-o depe
Internet broura noastr gratuit
Transformându-i viaa: procesul de
convertire [Transforming Your Life:
The Process of Conversion].

Iudaismul l-a abandonat pe Moise,
Cretinismul L-a abandonat pe Hristos
Când ajungem la Isus i Lege, trebuie s conchidem c religia „Cretin” ne-a
dezamgit pentru c nu a sus inut înv turile originale ale lui Isus Hristos, care El însui
S-a inut de înv turile originale ale Scripturilor Vechiului Testament. i aa cum
înv turile conductorilor religiei Evreieti l-au corupt pe Moise, tot aa au fcut-o
înv torii lui Hristos de mai târziu, – adic înv tori fali pretinzând c Îl reprezint pe
El – corupând înv turile Lui. În realitate Isus i Moise sunt de acord.
S punem o întrebare aici. Dac Isus ar fi aici astzi, ce zi ar observa-o El ca zi de
Sabat? Ar fi ziua poruncit în Cele Zece Porunci, ziua a aptea.
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Isus a observat legea i s-a ateptat ca i ucenicii Si s fac la fel. El i-a exprimat
foarte clar prerea despre oricine ar micorea legea chiar i cu o singur frac iune.
Oricine care nu o ine, folosete numai numele bun al lui Hristos fr s fac ce a zis El.
El ne avertizeaz: „Nu oriicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împr ia
cerurilor, ci cel ce face voia Tatlui Meu care este în ceruri. Mul i Îmi vor zice în ziua
aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tu? N-am scos noi draci în
Numele Tu? i n-am fcut noi multe minuni în Numele Tu?” Atunci le voi spune
curat: „Niciodat nu v-am cunoscut; deprtai-v dela Mine, voi toi cari lucrai
frdelege.”
Deci unde ne conduce aceasta? Ne conduce la concluzia c nu toate bisericile care
pretind c îl reprezint pe Hristos îl reprezint în realitate cu acurate . Ca atât de mul i
din Fariseii din antichitate, ei au acumulat tradi ii care îi îndreapt greit.
Isus a indicat adesea c înv turile Lui sunt bazate în Scripturile Vechiului
Testament. Când al ii l-au provocat cu privire la înv turile Lui El le-a rspuns: „nu
a i citit…?” înainte de a indica celor ce-l provocaser Scripturile care sus ineau ce zisese
El (Matei 12:3, 5; 19:4; 22:31).
Acelora care spun c Isus a prsit autoritatea scripturilor Vechiului Testament ei
sunt pur i simplu grei i. În capitolul acesta am demonstrat c conductorii religioi
Evrei din vremea Sa i cei mai mul i din Cretinii declara i de azi sunt incorec i în
evaluarea lor a înv turilor lui Isus. Isus a înv at cu credin  cuvântul scris al
Vechiului Testament. Isus Hristos este consistent, „acela ieri i azi i în veci” (Evreii
13:8). El nu i-a schimbat prerea despre legea lui Dumnezeu!
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Capitolul 9

Toat lumea este sub
Noul Legmânt
„Toate neamurile, pe cari le-ai fcut, vor veni s se închine înaintea Ta,
Doamne, i s dea slav Numelui Tu” (Psalm 86:9).

Când Dumnezeu a confirmat Legmântul dela Sinai cu vechiul Israel, El rezumat cum

a voit s-I rspund poporul: „Aadar, Israele, ce cere de la tine Domnul Dumnezeul
tu? - Numai aceasta: s te temi de Domnul Dumnezeul tu, s umbli în toate cile Lui,
s-L iubeti i s slujeti Domnului Dumnezeului tu, din toat inima ta i din tot
sufletul tu; S pzeti poruncile Domnului Dumnezeului tu i hotrârile Lui pe care i
le spun eu astzi, ca s- i fie bine” (Deuteronom 10:13-14, Biblia Ortodox Român).
Prioritatea aceea vital nu s-a schimbat niciodat. Cu privire la Noul Legmânt
mijlocit prin Isus Hristos, Dumnezeu a promis: „Iat legmântul pe care-l voi face cu ei
dup acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor, i le voi scrie în mintea
lor” (Evreii 10:16; citând din Ieremia 31:33).
Promisiunile Noului Legmânt sunt deja la dispozi ia oamenilor din toate na iunile
prin Isus Hristos. Dar numai o „turm mic” (Luca 12:32) a rspuns în epoca aceasta cu
pocin  adevrat (pentru o explica ie cum de a supravie uit „mica turm” pân în ziua
de astzi cere sau coboar broura noastr gratuit Biserica cldit de Isus [The Church
Jesus Built].
La reîntoarcerea lui Hristos, când El va însui oficiul de Împrat al împra ilor, un
aspect crucial al misiunii Sale va fi s conduc la pocin  toate popoarele de pe pmânt.
Interven ia Sa direct în treburile oamenilor, va începe la un moment când lumea este
implicat în cel mai ru conflict pe care l-a cunoscut vreodat.
Isus Însui a proorocit perioada aceasta de suferin  omeneasc fr precedent:
„Pentruc atunci va fi un necaz aa de mare, cum n-a fost niciodat dela începutul lumii
pân acum, i nici nu va mai fi. i dac zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar
scpa; dar, din pricina celor alei, zilele acelea vor fi scurtate” (Matei 24:21-22).
Timpul acela de suferin  va fi relativ scurt. Atunci, „Îndat dup acele zile de
necaz, „soarele se va întuneca, luna nu-i va mai da lumina ei, stelele vor cdea din cer,
i puterile cerurilor vor fi cltinate.” Atunci se va arta în cer semnul Fiului omului,
toate semin iile pmântului se vor boci, i vor vedea pe Fiul omului venind pe norii
cerului cu putere i cu o mare slav” (Matei 24:29-30).
Împrat al întregului pmânt
La reîntoarcerea Sa, „în cer s-au auzit glasuri puternice, cari ziceau: „Împr ia lumii
a trecut în mâinile Domnului nostru i ale Hristosului Su. i El va împr i în vecii
vecilor” (Apocalipsa 11:15). El va începe s schimbe comportarea i atitudinea
popoarelor din fiecare na iune.
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Odat ce ei se pociesc – recunoscând înclcrile legii lui Dumnezeu i întorcânduse s-l caute pe El – ei vor primi Duhul lui Dumnezeu cum a fost promis în Noul
Legmânt. Aceasta îi va împuternici ca în sfârit c înceap s se supun lui Dumnezeu
din inim.
Îns, adusul fiecrei naiuni la pocire nu va avea loc imediat, peste noapte. Poate
s dureze câiva ani.
Una din primele însrcinri ale lui Isus va fi s adune descendenii moderni ai
Vechiului Israel înapoi în ara Sfânt. Acolo El îi va transforma într-o naiune modern
pe care o pot copia toate naiunile. „În acela timp, Domnul Îi va întinde mâna a doua
oar, ca s rscumpere rmia poporului Su….va strânge pe surghiuniii lui Israel, i
va aduna pe cei risipii ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pmântului” (Isaia 11:1112).
Pentru acel Israel restaurat, El promite: „Le voi da o inim ca s îneleag c Eu
sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dac se vor întoarce la
Mine cu toat inima lor” (Ieremia 24:7).

Libertate prin Legea lui Dumnezeu
Sistemul
democratic
de
guvernmânt de astzi al naiunilor
Occidentale este bazat pe o libertate
care este atât definit cât i garantat
prin lege. Libertatea sau eliberarea
biblic nu este deosebit. Fr lege,
nu poate exista o libertate efectiv i
care s fie de durat.
O societate fr lege sucomb
inevitabil fie unei anarhii totale sau
unei dictaturi opresive. Legea fr
pat, ascultat de bunvoie, este cleiul
care cimenteaz stabilitatea i asigur
neprtinirea pentru toi. Libertatea
suprem este posibil exclusiv prin
legi care sunt echitabile i o cetenie
care li se supune voluntar din inim.
Acesta
este
scopul
cruia
Dumnezeu s-a dedicat s realizeze,
dei printr-un sistem de legi cu mult
mai bune decât orice ar putea inventa
vreodat fiinele omeneti.
El a
dezvluit deja omenirii legi care sunt
echitabile i sntoase – legi care dac
ar fi urmate de toi, ar aduce libertatea
de suferin. În mod curent, El este în
procesul de a înscrie legile acestea în

inimile i minile câtorva puini i
alei.
La reîntoarcerea lui Isus Hristos,
El va extinde eforul acesta ca s
includ toat omenirea. În judecata
final El va sorta pe cei care rspund
voitori de cei care refuz s renune la
atitudinea i comportarea lor egoist
(Matei 25:31-46).
Acei care „interiorizeaz” legile
Sale, permiându-le s fie scrise în
inimile i minile lor vor primi viaa
venic. Acei care refuz complet
regula legii divine vor fi distrui
pentru totdeauna în lacul de foc dela
sfârit (Evreii 10:26-31; Apocalipsa
20:15).
Rezultatul final va fi o familie
nemuritoare numit dup Dumnezeu
(Efeseni 3:14-15). Fii i fiicele Lui (2
Corinteni 6:18), care se iubesc din
inim unii pe alii, vor fi într-adevr
eliberai „din robia stricciunii, ca s
fie prtai la libertatea mririi fiilor lui
Dumnezeu” (Romani 8:21, Biblia
Ortodox Român).
Fr s mai fie încarcerai de
limitrile fizice, ei vor fi liberi de
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suferin a fizic i chiar de moarte. i
trind pentru totdeauna prin legea lui
Dumnezeu a dragostei, ei vor suferi

adevrata bucurie i fericire pentru
venicie.

Fructul poporului panic, asculttor de lege
Inima aceasta schimbat va produce rezultate de durat. „Vor zidi case i le vor
locui; vor sdi vii, i le vor mânca rodul. Nu vor zidi case, ca altul s locuiasc în ele, nu
vor sdi vii, pentru ca altul s le mnânce rodul, cci zilele poporului Meu vor fi ca zilele
copacilor, i aleii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.
„Nu vor munci degeaba, i nu vor avea copii ca s-i vad pierind, cci vor alctui o
smân binecuvântat de Domnul, i copiii lor vor fi împreun cu ei” (Isaia 65:21-23).
Treptat, toat omenirea va începe s se bucure de fructele pcii. Observ cum
celelalte na iuni, vzând toate beneficiile acestea minunate, vor începe s rspund:
„În vremile de pe urm, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt
munte, se va înl a deasupra dealurilor, i popoarele vor veni grmad la el. Neamurile
se vor duce cu grmada la el, i vor zice: „Veni i, haidem s ne suim la muntele
Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca s ne înve e cile Lui, i s umblm pe
crrile Lui! Cci din Sion va iei Legea, i din Ierusalem Cuvântul Domnului. El va
judeca între multe popoare, va hotrî între neamuri puternice, deprtate. Din sbiile lor
îi vor furi fiare de plug, i din suli ele lor cosoare; nici un neam nu va mai trage sabia
împotriva altuia, i nu vor mai înv a s fac rzboi” (Mica 4:1-3).
La vremea aceea fructul legilor lui Dumnezeu, fiind înscris în inimile i min ile
tuturor oamenilor, va deveni aparent. Demonstrând beneficiile supunerii din inim
poruncilor lui Dumnezeu – prin exemplul unei na iuni întregi – Isus Hristos va putea s
rspândeasc pacea peste întreg pmântul.
„Aa vorbete Domnul otirilor: „Vor mai veni iar popoare i locuitori dintr-un
mare numr de cet i. Locuitorii unei cet i vor merge la cealalt, i vor zice: „Haidem
s ne rugm Domnului i s cutm pe Domnul otirilor! Vrem s mergem i noi! i
multe popoare i multe neamuri vor veni astfel s caute pe Domnul otirilor la Ierusalem,
i s se roage Domnului” (Zaharia 8:20-22).
Ce lume diferit va fi aceea de lumea aceasta, unde legea lui Dumnezeu este în cea
mai mare parte dispre uit. Va fi unit sub domnia lui Isus Hristos, care i-a explicat
unui anumit om tânr cutând via a venic, „dac vrei s intri în via , pzete
poruncile” (Matei 19:17). Mesajul acesta nu s-a schimbat niciodat. Este mesajul
Noului Legmânt. Legea lui Dumnezeu va fi scris atunci în inimile tuturor acelora
voitori s primeasc darul lui Dumnezeu al via ii venice.

Un Legmânt de cstorie
Pu in lume îi d seama c
Vechiul Legmânt a fost în esen  un
legmânt de cstorie – prin care
Dumnezeu „a fost un so ” pentru
Israel (Ieremia 31:32). În legmântul
acesta, Israel, so ia, fusese de acord s

I se supun lui Dumnezeu i s se
supun legilor Sale. Dar ea nu i-a fost
credincioas. Adulterul Israelului cu
zeii strini a fost atât de urât încât
Dumnezeu a divor at poporul su, cu
excep ia câtorva care înc încercau
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s-L serveasc (Ieremia 3:8, 14; Isaia
50:1).
Poporul nu a avut niciodat inima
i mintea corespunztoare ca s-L
asculte (Deuteronom 5:29; Romani
8:7). Greeala acestor oameni, explic
cartea Evreii, a fost problema cu
Vechiul Legmânt – i dece a fost
necesar un Legmânt Nou (Evreii 8:78). Cartea Evreii actualmente citeaz
de dou ori pasajul acesta important
din Ieremia (versurile 8-13; 10:16-17).
Ce este, atunci Noul Legmânt?
Este esenial un contract nou de
cstorie stabilit de Dumnezeu cu
Israel i Iuda.
O propunere de cstorie dela Isus
Hristos

pentru c aranjamentul profeiei lui
Ieremia a Noului Legmânt cu Israel i
Iuda este dup reîntoarcerea lui Isus pe
pmânt (Ieremia 31:31-34). Mai
mult,
„cstoria
Mielului”
de
asemenea nu are loc pân la
reîntoarcerea Sa (Apocalipsa 19:6-9) –
i aceasta este clar c se refer la
cstoria lui Hristos cu Biserica Sa.
Ne ajut s înelegem c Biserica
lui Dumnezeu este Israelul spiritual
(Romani 2:28-29) – un pionier în
relaia pe care Dumnezeu a anunat-o
prin Ieremia. Îns, aceasta nu explic
dece Biserica este sub termenii Noului
Legmânt astzi dei cstoria nu
urmeaz s aib loc pân la
reîntoarcerea lui Hristos.
Obiceiurile de cstorie biblice

Vedem aceasta reflectat de
cuvintele i aciunile lui Hristos în
seara dinaintea morii Sale. În timpul
ultimei mese de Passover pe care Isus
a împrtit-o cu ucenicii Si, Isus a
introdus simbolurile de rupere a pâinii
reprezentând sacrificiul trupului Su
zdrobit i a vinului s simbolizeze
sângele Lui vrsat – moartea Sa.
„Apoi a luat un pahar, i, dup ce a
mulmit lui Dumnezeu, li l-a dat,
zicând: „Bei toi din el; cci acesta
este
sângele
Meu,
sângele
legmântului celui nou, care se vars
pentru muli, spre iertarea pcatelor”
(Matei 26:27-28).
Isus le-a explicat c vrsarea
sângelui Su ca un sacrificiu pentru
pcat a fost necesar ca s fac posibil
Noul Legmânt. Fr el, nu era nici o
modalitate de a face ispirea
pcatelor tuturor celor ce aveau s
participe în legmânt.
Observ mai departe, c aici Isus
iniiaz Noul Legmânt cu ucenicii
Si. Aceasta poate crea confuzie,

Ca s înelegem, trebuie s
cunoatem ceva despre obiceiurile de
cstorie din timpurile biblice.
Perechile iniial se logodeau – erau
promii în cstorie – cu o tradiional
cup cu vin. Aceast promisiune nu
era aa cum sunt logodnele de astzi,
care pot fi terminate cu uurin. O
logodn evreiasc era un contract
obligatoriu, cu obligaii din partea
ambilor participani. Era necesar un
divor pentru a o termina!
În timpul acestei perioade de
logodn perechea era considerat deja
cstorit i considerat ca so i soie.
Vedem aceasta reflectat în Matei
1:18-20, unde Iosif i Maria sunt
„logodii” dar deja considerai so i
soie. Pentru a rupe un contract de
logodn era necesar un act de divor
(versul 19).
Dei ei erau considerai so i
soie, perechea nu tria împreun ca
brbat i nevast decât dup o
celebrare public de cstorie, de
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obicei câteva luni dup angajamentul
de logodn. Cum se întâmpl astzi,
perechea ar folosi perioada aceasta de
logodn pentru a se prepara pentru
nunta actual i cum s-i triasc
viaa împreun dup aceea.
Cu acest fundal, putem înelege
mai bine relaia Noului Legmânt.
Isus a iniiat Noul Legmânt – El a
propus cstoria, am putea spune –
adevrailor Si discipoli. Dup cum
am vzut, aranjamentul Vechiului
Legmânt nu a fost suficient de bun.
Chiar i discipolii lui Hristos, cei mai
credincioi oameni din zilele Lui, erau
înc fizici i condamnai din cauza
pcatelor lor.
Ei trebuiau s fie
schimbai în oameni noi, convertii
spirituali ca s poat intra în aceast
relaie nou cu Isus Hristos.
Aceasta a fost realizabil prin
moartea i învierea lui Hristos i prin
primirea Duhului Sfânt al lui
Dumnezeu, care a fcut posibil s
înceap
aceast
transformare
spiritual (Romani 7:1-4; 1 Corinteni
7:39; Galateni 2:20; 2 Corinteni 5:1617; Romani 8:5-10). Aceasta i-a fcut
de asemenea Biserica lui Dumnezeu,
adevratul „Israel al lui Dumnezeu”
(Galateni 6:16) – adic, rmia
credincioas a Israelului conform cu
mila lui Dumnezeu (compar Romani
11:1-5).
Fiind de acord cu Noul Legmânt,
Biserica este acum logodit cu Hristos
(2 Corinteni 11:2). Este sub termenii
Noului Legmânt dar înc ateapt
sosirea complet a nunii Noului
Legmânt care s înceap „la nunta
mielului” (Apocalipsa 19:6-9). Fiind
logodit cu El, membrii Bisericii Lui I
se supun iubitoarei Lui conduceri i
ghidri, El fiind capul acelei Biserici
(Efeseni 5:22-32), preparându-se
pentru o eternitate cu El.

Biserica a crescut, ca s includ
mai mult lume, dela înelegerea
original cu discipolii lui Hristos. Ca
s fii parte din Biserica aceea i parte
din acea înelegere de legmânt se cere
participarea în fiecare an la
simbolurile
Noului
Legmânt,
reafirmând termenii contractului de
cstorie – o dedicaie de supunere lui
Dumnezeu i de acceptare a sângelui
vrsat al lui Hristos, care s ispeasc
pentru fiecare lips de supunere.
Întreaga omenirea este adus în
relaia aceasta
La reîntoarcerea lui Hristos, acei
care sunt logodii cu El dinainte de
vremea aceea vor trece atunci prin
printr-o actual ceremonie i celebrare
de nunt, aa cum este menionat în
Apocalipsa 19. Glorificai cu trupuri
spirituale, ei vor fi perfeci i nu vor
mai pctui niciodat, având legile lui
Hristos gravate perfect în caracterul
lor – continuând într-o singularitate
neîntrerupt cu Isus Hristos dup
aceea.
Aceasta este culminarea i
împlinirea Noului Legmânt de
cstorie
–
totui
Dumnezeu
intenioneaz s ofere relaia aceasta
de cstorie tuturor fiinelor omeneti.
Toi cei care pân la urm vor fi de
acord s se predea pe ei înii i s fie
transformai spiritual în acelai fel o
pot primi.
Când Isus se reîntoarce i se
altur în întregimea cstoriei cu
Biserica Sa, El îi va extinde
propunerea Sa de logodn întregii
omenirii. Totui legmântul este înc
cu Israel (Ieremia 31:31), pentru c
toi trebuie s devin Israelii spirituali
ca s participe în el. Eventual, toi cei
care aleg s-l serveasc pe Dumnezeu
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i s continue în legmântul Su vor fi
schimba i în duh ca s intre în
întregimea Noului Legmânt.
i cum întreaga omenire este
adus în rela ia aceasta, pacea se va
extinde s acopere pmântul – to i sub
guvernarea lui Hristos i a sfin ilor Si
perfec i, Israelul spiritual glorificat.
Bine-n eles, oamenii nu vor deveni
perfec i peste noapte. Cu ajutorul lui
Dumnezeu prin asimilarea Duhului
Sfânt pe care El li-l d , ei cresc în
supunere. Legile lui Dumnezeu for fi
treptat înscrise în caracterul lor. Dar
eventual, aa cum arat Scripturile,
oamenii acetia vor fi transforma i în

fiin e spirituale perfecte care nu vor
mai pctui din nou niciodat.
Astfel, va fi cum pcatul – i
suferin a i moartea care rezult din
pcat – într-o zi nu va mai fi amintit
din nou (Ieremia 31:34). Simplu, el
nu va mai exista.
Pentru a afla mai multe despre
procesul acesta de transformare
spiritual i cum po i i tu s intri în
acea rela ie cu Isus Hristos, coboar
sau cere broura noastr gratuit
Transformându-i viaa: Procesul de
convertire [Transforming Your Life:
The Process of Conversion].

F-o personal
Cunoscând ce are Dumnezeu pregtit pentru viitor, dece s nu iei o privire lung la
rela ia ta cu El i cu Fiul Su Isus Hristos? Eti tu voitor s-L lai s-i înscrie legea Sa
în inima ta?
Când Dumnezeu deschide mintea cuiva s în eleag cile Lui, El o ine pe persoana
aceea rspunztoare pentru tot ce ea cunoate i face. „Deci, cine tie s fac bine i nu
face, svârete un pcat!” (Iacov 4:17).
Odat ce în elegem ce este pcatul, Dumnezeu se ateapt ca noi s începem s ne
schimbm vie ile. Dup cum a pus-o apostolul Pavel, „Dumnezeu nu ine seama de
vremurile de netiin , i poruncete acum tuturor oamenilor de pretutindeni s se
pociasc” (Faptele Apostolilor 17:30).
Când ne examinm, este confortant s ne amintim de versurile acestea: „Cci
n-avem un Mare Preot, care s n-aib mil de slbiciunile noastre; ci unul care în toate
lucrurile a fost ispitit ca i noi, dar fr pcat. S ne apropiem dar cu deplin încredere
de scaunul harului, ca s cptm îndurare i s gsim har, pentru ca s fim ajuta i la
vreme de nevoie” (Evreii 4:15-16).
Acei care caut cu sinceritate ajutorul lui Isus Hristos au promisiunea c „pacea lui
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, v va pzi inimile i gândurile în Hristos Isus”
(Filipeni 4:7).
Cu acea asigurare putem privi înainte s primim o alt promisiune minunat:
„Ferici i i sfin i sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are
nici o putere; ci vor fi preo i ai lui Dumnezeu i ai lui Hristos, i vor împr i cu El o mie
de ani” (Apocalipsa 20:6).
i tu po i fi unul din cei chema i s-L ajute pe Isus Hristos s înscrie legea lui
Dumnezeu în inimile omenirii. Tot acesta este posibil numai dac tu vei deveni o parte
dintre cei care, cum o pune Iacov 1:22, „Fii împlinitori ai Cuvântului, nu numai
asculttori.”
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Dac doreti s tii mai mult…
Cine suntem: Aceast literatur este publicat de Biserica Unit a lui Dumnezeu, o
Asociaie Internaional, care are pastori i congregaii prin toat lumea.
Noi ne trasm originea la Biserica pe care a înfiinat-o Isus devreme în secolul I, a.d.
Noi urmm aceleai învturi, doctrine i practice stabilite atunci. Însrcinarea noastr
este s proclamm întregii lumi ca un martor evanghelia sosirii Împriei lui Dumnezeu
i s învm toate naiunile s observe ceea ce a poruncit Hristos (Matei 24:14; 28:1920).
Gratis: Isus Hristos a zis: „Fr plat ai primit, fr plat s dai” (Matei 10:8).
Biserica Unit a lui Dumnezeu ofer aceasta precum i alte publicaii gratis. Noi te
invitm s ceri abonamentul tu gratis la revista The Good News (Vetile Bune) i s te
înscrii la cursul de 12 lecii (Curs de studiu al Bibliei) de asemenea gratis i fr nici o
obligaie.
Noi suntem recunosctori membrilor bisericii, pentru donaiile i zeciuelile lor, i a altor
susintori care contribuie voluntar s suporte aceast munc. Noi nu solicitm publicul
general pentru donaii. Îns contribuii care s ne ajute s împrtim cu alii acest
mesagiu de speran sunt bine venite. Toate fondurile sunt revizuite anual de o
companie independent de contabilitate.
Consilieri personali la dispoziie: Isus a poruncit urmailor Si s hrneasc oile Sale.
(Ioan 21:15-17). Ca s ajute s satisfac aceast porunc, Biserica Unit a lui
Dumnezeu are congregaii prin întreaga lume. În aceste congregaii credincioii se
adun ca s fie instruii din Evanghelie i s îi in tovrie.
Biserica Unit a lui Dumnezeu este dedicat înelegerii i practicii cretinismului Noului
Testament. Noi dorim s împrtim modul de via a lui Dumnezeu cu aceia, care în
mod sincer, caut s se închine i s urmeze pe Mântuitorul nostru, Isus Hristos.
Pastorii notri sunt disponibili pentru sfaturi, s rspund la întrebri i s explice Biblia
.
Dac doreti s iei legtura cu un pastor sau s vizitezi una dintre congregaii, te rugm
s ne scrii la una dintre adresele cele mai apropiate sau ia legtura prin telefon.
Pentru informaii suplimentare: Poi folosi calculatorul tu s intri la locaia World
Wide Web pe Internet.
Adresa www.gnmagazine.org îi d acces la informaii
generale, numere trecute de The Good News (Vetile Bune), brouri i multe altele.
Pentru coborârea brourilor direct de pe Internet folosete adresa urmtoare:
www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm

The New Covenant, Does It Abolish God's Law - Noul Legmânt, anuleaz el legea lui Dumnezeu.doc?

- 140 -

