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Celebrarea sărbătorilor iudaice devine o practică din ce în ce mai răspândită printre cei ce
au îmbrățișat adevărul despre Dumnezeu. Unii le celebrează pentru că simt că le oferă ocazii
în care să se întâlnească cu alți credincioși și cu Dumnezeu. Este adevărat că unii nu cred că
celebrarea acestor sărbători este cerută de Dumnezeu, dar găsesc această practică folositoare
pentru ei personal. Dar sunt alții care cred că celebrarea acestor zile este o chestiune la fel
de importantă ca și păzirea celor zece porunci. Ei cred că această practică este atât de
necesară încât toți credincioșii ar trebui s-o adopte.
Unii dintre prietenii mei celebrează sărbătorile și par
a fi foarte sinceri în practica lor. Sunt unii al căror
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trebuie să-i avertizez pe frații mei atunci când îi văd
în pericol. Dacă îi iubesc și îmi pasă cu adevărat de
sufletele lor, cum aș putea să rămân tăcut atunci când
îi văd în pericol? Așadar, am decis să scriu din nou
despre acest subiect al celebrării sărbătorilor,
sperând că unii vor auzi, vor înțelege și vor lua aminte.
Nu am nicio problemă cu acei credincioși care doresc să celebreze sărbătorile datorită
alegerii lor personale. Dacă cineva crede că atunci cand se va urca pe muntele Sinai va
ajunge mai aproape de Dumnezeu, asta este treaba lui, dar dacă spune că toți trebuie să
facem asta, atunci avem o problemă.
Cu această ocazie vom cerceta unele dintre principiile fundamentale ale ideii din spatele
celebrării sărbătorilor. În niciun caz nu încerc să fac un studiu exhaustiv ci mai degrabă să
analizez câteva din principiile evangheliei. Când înțelegem aceste principii, atunci
chestiunea celebrării sărbătorilor este corect înțeleasă. Îi îndemn pe toți cititorii sinceri și cu
minți deschise să citească cu atenție acest articol. Cred că aceste chestiuni sunt importante.
În primul rând vom studia despre legătura pe care un creștin trebuie s-o aibă cu legea.
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Este necesar pentru creștini să împlinească faptele legii? Apostolul Pavel ne oferă un
răspuns clar în scrisoarea sa către Galateni: „Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici
netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste.” (Galateni 5:6).
Cu alte cuvinte, nu există niciun avantaj în a fi circumcis la fel cum nu este niciun avantaj
în a nu fi circumcis, aceste lucruri nu au nici o importanță. Indiferent de alegerea pe care o
faci în acest caz, aceasta nu are nicio legătură cu mântuirea. Ceea ce contează este credința
care lucrează prin dragoste. Acesta este creștinismul, aceasta și nimic mai mult. Persoana
circumcisă nu are niciun avantaj în fața celei necircumcise în ceea ce privește experiența
creștină. Să reținem acest principiu pe măsură ce ne amintim că circumcizia este una dintre
lucrările cerute de lege.
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Dar atunci, dacă lucrul acesta este adevărat, ce a vrut Pavel să ne
spună atunci când ne-a scris că „Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă
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vreme ce el se așteaptă să fie acceptat pentru că împlinește legea,
atunci este logic că o asemenea persoană este sub obligația de a
împlini întreaga lege, absolut toate poruncile. Este interesant de
observat faptul că unii dintre cei care cred în celebrarea
sărbătorilor au mers mai departe și au concluzionat că trebuie să
împlinim toată legea, toate cele 613 porunci!
Dar să nu uităm ideea centrală: atunci când cineva concluzionează că este sub obligația de
a împlini orice parte din lege, atunci Hristos nu-i este de niciun folos! Care este motivul?
Motivul este că această persoană nu a acceptat faptul că Hristos este suficient. El nu a
acceptat faptul că Dumnezeu deja a asigurat toate nevoile în Hristos. Chiar faptul că o
persoană simte că ceva îi este cerut în plus față de Hristos, este un indicator al faptului că
nu L-a acceptat pe Hristos ca suficient pentru toate nevoile sale. De vreme ce o asemenea
persoană crede că legătura sa cu Dumnezeu depinde de împlinirea legii, atunci este obligat
să împlinească toată legea, fiecare poruncă pentru că asta este ceea ce cere legea. Supunerea
desăvârșită față de toată legea este singura cale prin care poate obține favoarea prin
intermediul legii. Asta este ceea ce afirmă apostolul (Galateni 3:10-12).
Dar afirmația lui Pavel de aici pare a fi în opoziție cu ceea ce am citit înainte. În primul
citat Pavel spune că nu contează dacă cineva este circumcis, și apoi spune că dacă cineva
este circumcis, nu va avea niciun beneficiu de pe urma lui Hristos! Cum poate fi explicată
această aparentă contradicție?
Să ne întrebăm: care sunt motivele pentru care cineva s-ar tăia împrejur? Ei bine, dacă este
vorba despre un evreu, acesta ar fi fost circumcis la vârsta de opt zile. Aceasta era o parte
din legea dată lui Moise pe muntele Sinai și constituia o parte fundamentală a religiei
evreiești. Dar era mai mult decât atât, căci de-a lungul secolelor a devenit o parte integrantă
din cultura și stilul lor de viață.
Dar scrisoarea lui Pavel era adresată fraților din Galatia. Aceștia erau credincioși creștini
care nu fuseseră niciodată evrei, ci păgâni. Nu exista niciun motiv cultural pentru care ei să
se taie împrejur, această practică nu făcea parte din stilul lor de viață. Înțelegem că era
posibil ca evreii creștini să fie circumciși, dar asta nu ar fi constituit o problemă datorită
faptului că ei făceau asta pentru că urmau practica lor culturală și națională, și nu datorită
faptului că ar fi privit-o ca pe o cerință a lui Dumnezeu. Dar privitor la cei dintre neamuri,
situația era diferită. Singurul motiv pentru care un creștin dintre neamuri s-ar fi circumcis ar
fi fost credința că aceasta reprezintă o cerință pentru mântuire.
Observați această chestiune importantă. Circumcizia în sine nu este nimic. Creștinii evrei
o practicau și nu era nicio problemă. Dar atunci de ce devenea o problemă dacă creștinii
dintre neamuri ar fi practicat-o? Exista vreo diferență între frații iudei și cei dintre neamuri?
Nicidecum, dar aici ajungem la punctul critic: nu ceea ce facem este important, ci ceea ce
credem este important. La un moment dat Pavel l-a luat cu sine pe Timotei și l-a tăiat
împrejur (Fapte 16:1-3)! Dar de ce, oare, a procedat astfel? Credea el că era necesar pentru
mântuire? Absolut nu! Scriptura spune că Pavel l-a tăiat pe Timotei împrejur pentru că dorea
să înlăture prejudecățile din mințile iudeilor atunci când îl lua pe Timotei cu el în lucrare și
pentru că Timotei era pe jumătate evreu. Nu pentru că Pavel credea că ar fi fost necesar, sau
pentru că ar fi privit-o ca pe o cerință pentru mântuire.
Credința noastră este factorul important. Suntem mântuiți prin credință motiv pentru care
dacă credința noastră este greșită, suntem pierduți! Aceasta este adevărata problemă. Dacă
credința mea îmi spune că Hristos nu este suficient pentru a mă mântui ci trebuie să adaug și
faptele legii, atunci sunt pierdut! Asta este ceea ce încearcă Pavel să spună. Credința mea nu
a intrat în posesia mântuirii care este în Hristos, motiv pentru care eu tot încerc să adaug la
ceea ce a făcut Hristos. Această strădanie de a adăuga faptele legii reprezintă dovada că nu
am acceptat ceea ce este în Hristos, și de aceea sunt pierdut.
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Faptele legii nu sunt nimic în ele însele. Sunt numai fapte ale comportamentului uman.
Dar atunci când cineva crede că trebuie să le facă ca și parte a procesului de mântuire,
atunci aceste fapte devin o problemă, deoarece distrug credința, motiv pentru care sunt
distructive pentru mântuire.
Acum, dintr-o dată, aceste neamuri, creștini din Galatia, doresc să se taie împrejur; dar
care le era motivul? Motivul era că exista un grup de evrei creștini care erau convinși că
numai credința în Hristos nu era suficientă pentru mântuire. Ei erau convinși că oricine
devenea creștin trebuia să împlinească, deasemenea aceste fapte ale legii pentru a fi mântuit.
Ei au mers într-unele din locurile în care Pavel predicase evanghelia și au încercat să-i
convingă pe cei ce fuseseră convertiți că pe lângă credința în Hristos trebuiau să împlinească
și legea. Unul dintre locurile în care au ajuns a fost și Galatia. Nu trebuie să facem
speculații, căci Biblia clarifică totul. Această discuție devenise atât de supărătoare încât întro ocazie a trebuit convocată o conferință la Ierusalim pentru a se clarifica totul.
„Câţiva oameni, veniţi din Iudeea, învăţau pe fraţi şi ziceau: ,Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur
după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi.’ Pavel şi Barnaba au avut cu ei un viu schimb de
vorbe şi păreri deosebite; şi fraţii au hotărât ca Pavel şi Barnaba şi câţiva dintre ei, să se suie la
Ierusalim la apostoli şi prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri. ... Atunci unii din
partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat şi au zis că Neamurile trebuie să fie tăiate împrejur şi
să li se ceară să păzească Legea lui Moise.” (Fapte 15:1, 2, 5).
Apostolii și diaconii s-au adunat și a urmat o discuție prelungită despre acest subiect. În
final, au ajuns la următoarea decizie:
„Fiindcă am auzit că unii, plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au
tulburat prin vorbirile lor şi v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi
Legea; noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem nişte
oameni şi să-i trimitem la voi împreună cu preaiubiţii noştri Barnaba şi Pavel, oamenii aceştia care
şi-au pus în joc viaţa pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos. Am trimis, dar, pe Iuda şi pe
Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleaşi lucruri. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă
să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică: să vă feriţi de lucrurile
jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va
fi bine de voi. Fiţi sănătoşi!” (Fapte 15:24-29).
„Cu privire la Neamurile care au crezut, noi am hotărât şi le-am scris că trebuie să se ferească de
lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie.” (Fapte 21:25).
Aici descoperim tot subiectul expus în mod clar. Acești credincioși evrei (care întâmplător
erau în majoritate farisei), au cerut ca neamurile care primiseră credința creștină să păzească
legea, inclusiv tăierea împrejur. Acești frați greșiți nu au înțeles creștinismul. În ceea ce-i
privea, creștinismul reprezenta o adăugare la religia lor, ceva ce trebuia adăugat Torei
(legii). De aceea ei au simțit că toți cei ce deveneau creștini trebuiau să accepte și iudaismul
de asemenea și să se alăture sistemului lor. Dar nu acesta era adevărul. Creștinismul nu este
o adăugare la religia iudeilor. În timp ce întregul sistem al legii indica către venirea lui
Hristos și Îl reprezenta pe Hristos, Hristos era sfârșitul sau scopul legii (Romani 10:4).
Atunci când Isus a murit și a fost înviat, legea (întreaga Tora) și-a împlinit scopul și nu mai
era necesară în planul lui Dumnezeu. Acum, nu era ceva ce trebuia adăugat la această nouă
religia numită creștinism, și trebuia înlocuit cu creștinismul.
„Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să
vină „Sămânţa” căreia Îi fusese făcută făgăduinţa; şi a fost dată prin îngeri, prin mâna unui
mijlocitor.” (Galateni 3:19).
„Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.
După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta.” (Galateni 3:24, 25).
Sistemul legii trebuia să dureze numai până când avea să vină Sămânța (Hristos). Ea a fost
un pedagog, un învățător care să conducă și să instruiască poporul lui Dumnezeu până când
a venit Hristos, dar după aceasta și după ce credința lor a devenit o realitate, legea nu mai
era necesară. Poporul lui Dumnezeu nu mai era guvernat de pedagog, ci de Hristos Însuși
prin spiritul Său.
Considerând această chestiune a celebrării sărbătorilor iudaice, acesta este primul lucru
care trebuie înțeles. Creștinii nu mai trebuie să păzească sau să împlinească faptele legii.
Sistemul legii a fost abolit de Hristos iar prin credința că faptele legii trebuie adăugate
pentru mântuire, creștinii demonstrează că nu au o credință autentică în mântuirea lui
Hristos.
Bineînțeles, întrebarea imediată este: „Dar în ceea ce privește cele zece porunci? Nu făceau
și acestea parte din lege? Să credem că și acestea au fost abolite?” Această chestiune va fi
tratată în următorul articol, „Legea Duhului” de la pagina următoare.

Legea Duhului

David Clayton ianuarie 2013

Călătorind împreună cu fratele Howard în diferite locuri în ultimii șapte ani și jumătate pentru a prezenta
evanghelia, am descoperit că modul în care noi înțelegem neprihănirea prin credință este în conflict cu modul
de înțelegere al multor creștini adventiști și chiar cu cel al multora dintre cei ce au înțeles adevărul despre
Dumnezeu. Se pare că există ideea că ceea ce noi afirmăm constituie un atac împotriva „legii” care va
conduce în final la o respingere a poruncilor.
Este adevărat că noi prezentăm o perspectivă diferită a ceea ce este legea și asupra a ceea ce înseamnă că
păzești legea, dar desființăm noi cu adevărat legea prin faptul că ne centrăm pe credință? Nu, așa cum a spus
și Pavel, „Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.” (Romani 3:31). Multe din argumentele opozanților se
bazează pe o înțelegere greșită sau pe indisponibilitatea de a studia aceste subiecte cu o minte deschisă, sau
datorită unei loialități oarbe față de denominațiuni sau diferite persoane. Nu sunt mulți cei care au astăzi
acele spirit nobil a creștinilor din Berea.
Interesant de observat este faptul că unii dintre cei mai îngrijorați sunt cei care celebrează sărbătorile
iudaice. Acest lucru mi-a deschis ochii când l-am observat. Există ceva în modul în care înțelegem noi
evanghelia, care este antagonic cu celebrarea sărbătorilor iudaice și această descoperire m-a ajutat să înțeleg
mai pe deplin chestiunile fundamentale care stau la baza celebrării sărbătorilor.
Ce înseamnă de fapt că „păzești legea” sau să împlinești neprihănirea legii? Apostolul Pavel vorbește
despre asta în epistola către Romani, capitolele șapte și opt. Să vedem dacă putem înțelege ceea ce spune el
acolo:

Legea Duhului
„În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.” (Romani 8:2).
Aceste versete conțin cheia înțelegerii adevăratei naturi a neprihănirii și a modului în care aceasta lucrează
în cel credincios. Pentru a înțelege ceea ce înseamnă trebuie ca mai întâi să înțelegem faptul că Pavel se referă
la trei legi diferite în epistola către Romani.
1. În primul rând, este legea celor zece porunci.
2. În al doilea rând, este legea păcatului și a morții.
3. În a treilea rând, este legea duhului de viață.
Pavel vorbește despre legea celor zece porunci în următoarele versete:
„Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De
pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: ,Să nu pofteşti!’” (Romani 7:7).
„Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.” (Romani 7:12).
„Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească; dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului.” (Romani 7:14).
„Fiindcă, după omul dinăuntru, îmi place Legea lui Dumnezeu.” (Romani 7:22).
Toate aceste versete vorbesc despre cele zece porunci și ne arată câteva lucruri:
1. Faptul că cele zece porunci sunt sfinte, drepte și bune.
2. Faptul că cele zece porunci ne descoperă că suntem păcătoși.
3. Faptul că legea celor zece porunci este spirituală, dar noi suntem în mod natural carnali și robi ai
păcatului.
4. Pavel a fost într-o stare în care se bucura de cele zece porunci.
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„Găsesc, dar, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul dinăuntru,
îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea
mea şi mă ţine rob legii păcatului care este în mădularele mele.” (Romani 7:21-23).
Pavel vorbește aici despre o altă lege. Această lege nu este una legală, nu este o lege scrisă cu ajutorul
cuvintelor sau pretinsă de o autoritate guvernamentală. Ea funcționează astfel: atunci când Pavel vrea să facă
binele, el este obligat să facă răul. Această lege este mai puternică decât dorința de a se supune poruncilor lui
Dumnezeu ceea ce-l face sclav al păcatului. El numește această legea „legea păcatului care lucrează în mădularele
mele” (trupul meu).

Putem înțelege că aceste două legi sunt diferite. Una este o lege juridică, iar cealaltă este o lege naturală.
Legea juridică sau legală este o regulă sau un set de reguli conceput de o autoritate guvernamentală. Cele
zece porunci sunt legi legale. Ele instruiesc oamenii să facă ceva și atunci când o persoană le aude, trebuie să
răspundă: poate să decidă să se supună sau nu. Ori de câte ori avem de-a face cu o lege legală, sunt impuse și
pedepse. Ea este autoritatea guvernantă care decide pedepsele și recompensele.
Pe de altă parte, o lege naturală este ceva ce este parte din natură. Atunci când ne gândim la legi naturale,
ne amintim legi ca legea gravitației, legile mișcării sau ale consecinței. Acestea nu sunt legi asemănătoare cu
cele legale și nu operează în aceeași manieră. În cazul unei legi naturale, nu există porunci care să afirme: „să
nu faci asta sau celalaltă” și care să fie scrise de o autoritate guvernamentală, și nici nu există recompense sau
pedepse. O lege naturală este un principiu care există natural și care produce mereu același rezultat. De aceea
este numită lege, pentru că produce mereu același rezultat. Dacă ne gândim, de exemplu, la legea gravitației,
aceasta este numită lege pentru că de fiecare dată când un obiect este aruncat în aer, cade înapoi. Acest lucru
se întâmplă mereu, fără nicio excepție. Acesta este motivul pentru care este numită lege.
Atunci când Pavel spune că „dar, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine”, el se
referă la legea naturală. El nu spune că cineva i-a dat o regulă care spune că el trebuie mereu să facă răul. El
spune că există un principiu în ființa lui care funcționează astfel: ori de câte ori dorea să facă binele, acest
principiu îl determina să facă răul, și ori de câte ori încerca să evite a face răul, se trezea că tot rău făcea.
Acestui principiu nu i se putea opune, motiv pentru care Pavel se referă la el ca fiind o lege, ceva ce
funcționează mereu la fel, tot timpul.
Așadar, prima lege, legea celor zece porunci, este o lege legală. Cea de-a doua lege, legea păcatului, este o
lege naturală. Care dintre cele două este mai puternică? Iată ce spune Pavel:
„Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în
firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a
păcatului...” (Romani 8:3).
Pavel afirmă că legea (poruncile) era FĂRĂ PUTERE datorită trupului. În ce sens era legea „fără putere”?
Era fără puterea de a produce neprihănirea. Nu putea învinge păcatul iar motivul era că avea de-a face cu
carnea păcătoasă (o minte carnală). Există o lege în mintea carnală (trupul păcătos) numită „legea păcatului”
și atunci când avem de-a face cu carnea păcătoasă, această lege a păcatului este mai puternică decât cele zece
porunci. Cele zece porunci pretind un comportament bun, dar legea păcatului îl constrânge pe individ să facă
răul. El nu i se poate opune acestei legi și astfel este sclavul acestui stăpân numit „păcatul.” Acesta este
motivul pentru care cele zece porunci nu pot salva problema păcatului. Legea naturală este mereu mai
puternică decât legea legală. Legea legală poate pretinde și amenința, dar legea naturală vine din-lăuntru și
își împlinește cerințele în mod natural. Ea este în armonie cu instinctele și cu calea naturii, motiv pentru care
este în mod automat împlinită. Ei i se supun toți, mereu.
Așadar, trebuie să existe ceva mai mult decât o lege legală dacă dorim să rezolvăm problema păcatului.
Slavă lui Dumnezeu, El a asigurat o astfel de soluție. Apostolul explică legea pe care Dumnezeu o folosește
pentru a rezolva problema:
„În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.” (Romani 8:2).
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Acesta este minunatul adevăr al evangheliei. Dumnezeu, în Hristos Isus ne-a oferit o altă lege naturală
pentru a anula puterea celei dintâi legi a păcatului. Această a treia lege este numită „legea duhului de viață.”
Ce fel de lege este aceasta? Am văzut deja că legea legală nu poate înfrânge legea naturală, motiv pentru care
poruncile nu au putut înfrânge legea păcatului. De aceea, dacă Dumnezeu dorește să stabilească o altă lege
care să înfrângă legea naturală, atunci El trebuie să folosească o lege naturală. Legea legală a eșuat, nu a
putut realiza ce era cerut pentru că mintea carnală îi anula autoritatea. Era„fără putere datorită firii pământești.”
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Dar Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în trup păcătos pentru a înfrânge legea păcatului în trup. Cum a
făcut El asta? Prin introducerea unei alte legi în același trup. Această legea era „legea duhului de viață.” Prin
spiritul Său, Dumnezeu a implantat un alt principiu în trupul omenesc păcătos, principiu care în mod natural
iubește binele, un principiu care se delectează în împlinirea voinței lui Dumnezeu.
Legea păcatului lucra astfel: natura mea firească iubea răul, motiv pentru care de fiecare dată câd doream
să fac binele, făceam mereu răul.
Legea duhului lucrează astfel: noua mea natură iubește binele, motiv pentru care de fiecare dată când răul
apare, eu fac ceea ce este bine.
Să observăm faptul că această a treia lege, „legea duhului de viață” este o lege naturală, asemenea legii
păcatului. Nu există nicio legea naturală care depinde de instrucțiuni pentru a funcționa. Legile naturale
conțin o putere și toate instrucțiunile din univers nu pot înlătura legile naturale. Spre exemplu, cea mai mare

autoritate din lume poate să stea pe marginea mării și să poruncească valurilor să se oprească, căci valurile îl
vor ignora pur și simplu și vor continua să facă ceea ce li se ordonă de natură. Putem gândi: „Ei bine, este
prea dificil să poruncești valurilor să se oprească,” așa că haideți să ne imaginăm aceeași autoritate că dă
drumul unei pene în aer, și-i poruncește să nu cadă la pământ, să vedem dacă va avea un mai mare succes.
Putem vedea clar că legile naturale nu pot fi anulate folosind legi legale. Acesta este motivul pentru care nici
toți conducătorii de pe planetă nu-i pot opri pe păcătoși din a mai păcătui, pentru că legea păcatului este o
lege naturală a păcătosului iar el are nevoie de mai mult decât de o lege legală pentru a o birui.
Așadar, duhul de viață nu depinde de o lege legală sau de legi scrise pentru a-și îndeplini lucrarea de
neprihănire. Legea duhului de viață lucrează, produce adevărata neprihănire pentru că Isus implantează
chiar mintea lui Dumnezeu, chiar viața neprihănită a lui Dumnezeu în natura creștinului credincios. El face
lucrul acesta prin a ne oferi spiritul Său, propria Sa viață, propria Sa natură divină cu tendințele ei de a face
mereu ceea ce este bine. Această viață implantată produce roadele propriei vieți a Domnului, nu datorită unei
legi legale, ci pentru că acesta este comportamentul instinctiv care este în mod natural o parte a naturii lui
Hristos.
Acesta este punctul cheie al marelui adevăr al lui Hristos și al neprihănirii Sale. Cei care sunt orientați pe
lege spun: „nu putem fi neprihăniți dacă nu împlinim legea.” Ei acceptă faptul că avem nevoie de Hristos
pentru a fi neprihăniți, chiar spun că avem nevoie de puterea lui Hristos, dar nu pot renunța la legea legală.
Ei spun: „trebuie să ne raportăm la lege pentru a deosebi binele de rău și apoi trebuie să răspundem legii și
trebuie să căutăm ajutorul lui Hristos pentru a o împlini.”
Dar adevărul este acesta: Dumnezeu ne-a dat chiar viața Fiului Său!! Slavă lui Dumnezeu pentru o
asemenea mântuire! El ne-a făcut o parte din Sine și astfel, prin puterea spiritului Său, ne-a implantat propria
sa natură înlăuntrul nostru. Așadar, suntem neprihăniți fără lege (Romani 3:21), și anume fără legea legală,
sau cele zece porunci.
Legea duhului de viață, legea naturală a neprihănirii ne umple viețile cu fapte bune, cu dragostea și
altruismul lui Hristos fără legea legală. Aceasta este o neprihănire care nu este împotriva legii legale a celor
zece porunci pentru că poruncile sunt bune. Dar ea nu depinde de cele zece porunci nici pentru a fi împlinită
și nici pentru a fi definită. Cele zece porunci încă servesc ca o bună unitate de măsură pentru a verifica dacă o
persoană are sau nu spiritul lui Dumnezeu în el. Legea încă servește ca un pedagog pentru a conduce
păcătoșii la Hristos, dar nu ca un guvernator în viața creștinului. Creștinii sunt guvernați de o lege care este
mult mai eficientă decât zece reguli, o lege care este cu mult superioară decât orice ar fi putut vreodată fi scris
pe pietre; ei sunt conduși de spiritul viu al lui Hristos Însuși. Acest adevăr este exprimat în versetele:
„Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!”, când veţi voi să vă mai abateţi la
dreapta sau la stânga.” (Isaia 30:21).
„Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni. Căci ,cine a
cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?’ Noi însă avem gândul lui Hristos.” (1 Corinteni 2:15, 16).
„Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după
cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a
învăţat ea.” (1 Ioan 2:27).
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Acestea sunt versete uimitoare. Prea uimitoare pentru majoritatea ca să le creadă. Citiți-le cu atenție și
gândiți-vă la ceea ce afirmă. Creștinul are privilegiul unei călăuziri intime, personale a lui Hristos Însuși. El
nu numai că are chiar mintea lui Hristos, dar el este și călăuzit de spiritul Său. Această cale este mult mai
eficientă pentru a produce neprihănirea decât calea celor zece porunci în care o persoană trebuia să răspundă
instrucțiunilor venite din afară. În acest sistem al lui Hristos, omul face binele datorită dorinței sale
personale, din chiar natura lui. (Hristos locuind înlăuntru).
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Aceasta este adevărata solie a neprihănirii lui Hristos. Ea recunoaște faptul că viața neprihănită este în
întregime un dar al lui Dumnezeu. Este oferită tuturor celor ce cred în Isus Hristos și se supun pe ei înșiși în
mod deplin Lui.
Cei care sunt centrați pe lege nu pot accepta faptul că neprihănirea poate fi oferită în mod desăvârșit
numai ca un dar. Ei simt că și noi avem un rol de jucat în faptul că trebuie să ne raportăm la lege și că trebuie
să-i răspundem pentru a fi neprihăniți. Acesta este motivul pentru care ei insistă asupra faptului că noi
trebuie să fim guvernați de lege. Dar mântuirea este darul gratuit al lui Dumnezeu în Hristos. Este darul lui
Dumnezeu, pe deplin. Tot ceea ce putem noi face este să credem, sau să ne încredem în Hristos. Tot restul
este un dar. Dacă nu ar fi așa, atunci omul ar fi trebuit să contribuie cu ceva, nu ar fi pe deplin lucrarea lui
Hristos și nu ar mai fi în mod desăvârșit prin har.
Fie ca Tatăl nostru din cer să ne ajute să înțelegem.

Două dispensațiuni
David Clayton ianuarie 2013

Legământul cel vechi și legământul cel nou reprezintă calea prin care Dumnezeu se raportează la poporul
Său în două perioade de timp diferite. Cu toate că acesta pare să fie un fapt foarte evident, există și cei care
resping aceste adevăr. Ei afirmă că cele două legăminte nu sunt legate de două perioade de timp, ci numai de
două experiențe diferite din viețile oamenilor. Ei afirmă că înainte ca cineva să fi crezut în Hristos, este sub
vechiul legământ, dar din clipa în care începe să creadă în Hristos, este sub noul legământ. Este adevărat
faptul că Biblia aplică cele două legăminte în această manieră atunci când vine vorba despre experiența
individuală. Apostolul Pavel o aplică astfel în capitolul 7 al epistolei către Romani. Însă nu acesta este
înțelesul primar al celor două legăminte, ci este unul secundar.
Biblia ne arată faptul că au existat diferite dispensațiuni în modul de raportare a Domnului la poporul Său.
Nu este nimic greșit sau nescriptural în aceasta. Noi nu afirmăm că există dispensațiuni în metoda lui
Dumnezeu de a mântui oamenii. Acest lucru ar fi fals. Însă ideea că Domnul S-a raportat la oameni diferit în
modul în care i-a condus, guvernat și învățat, nu poate fi negat nici chiar de cititorul superficial al Bibliei.
Aici examinăm învățăturile apostolului Pavel din epistola către Galateni capitolele 3 și 4 în care el afirmă în
mod clar că au existat două dispensațiuni în modul în care Dumnezeu a lucrat cu poporul Său. Dacă acest
adevăr ar fi înțeles, el ar înlătura imediat toate înțelegerile greșite care-i determină pe unii creștini să simtă că
încă trebuie să celebreze sărbătorile iudaice.

Divina Vindecare w Nr. 39 Martie 2013

Făgăduința versus legea
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„Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai
dinainte lui Avraam această veste bună: ,Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.’” (Galateni 3:8).
Scriptura a prevăzut. Această prevedere are de-a face cu ceva ce se va întâmpla în viitor, are de-a face cu
ceva ce se va întâmpla într-un anumit moment din timp. Așadar, indiferent cine ar fi fost acești „păgâni”, ei
nu erau încă îndreptățiți prin credință, dar vor fi într-un timp din viitor iar acest lucru a fost prevăzut de
Scriptură. Planul lui Dumnezeu a fost acela de a realiza aceasta în sămânța lui Avraam (Hristos). Observați că
acesta era un eveniment din viitor.
„Acum, făgăduinţele au fost făcute ,lui Avraam şi seminţei lui.’ Nu zice: ,şi seminţelor’ (ca şi cum ar fi vorba de mai
multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: ,şi seminţei tale’, adică Hristos.” (Galateni 3:16).
Atunci când a fost făcută această profeție, ea era o făgăduință, nu încă o realitate. Era ceva din viitor care
avea să fie împlinit la un anumit moment. Vedem clar că până acum Biblia accentuează planul lui Dumnezeu
care se derulează pe o linie a timpului, înaintând către un anumit moment ÎN TIMP. Aici Pavel subliniază o
idee pe care trebuie s-o observăm cu atenție:
„Fraţilor, (vorbesc în felul oamenilor) un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuşi nimeni nu-l desfiinţează,
nici nu-i mai adaugă ceva.” (Gal. 3:15).
Observați aici: atunci când un legământ a fost confirmat, el ne mai poate fi anulat și nici modificat. Nimic
nu I se mai poate adăuga ulterior. Este important să reținem acest aspect în lumina a ceea ce Pavel afirmă mai
departe:
„Iată ce vreau să zic: un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, nu poate fi desfiinţat, aşa ca făgăduinţa
să fie nimicită de Legea venită după patru sute treizeci de ani.” (Galateni 3:17).
Când a apărut legea? La patru sute treizeci de ani (430) după ce a fost făcută făgăduința lui Avraam, a fost
dată legea lui Moise și evreilor pe muntele Sinai.
Așadar, observați din nou faptul că avem de-a face cu evenimente care se derulează pe o linie a timpului.
În primul rând, făgăduința a fost dată lui Avraam, apoi a fost confirmată și apoi a fost dată legea, 430 de ani
mai târziu.
Atunci când a fost dată legea, aceasta nu putea să anuleze făgăduința sau să adauge ceva la aceasta. Pavel
spune că legea nu putea „nimici” făgăduința, ceea ce înseamnă că Dumnezeu nu putea introduce legea ca o
schimbare a planului Său original. Făgăduința sau legământul era acela de a binecuvânta omenirea în
Sămânță și nimic nu putea schimba sau modifica acel plan. Așadar, legea nu a fost dată pentru a binecuvânta
lumea, ci pentru un alt scop. Binecuvântarea omenirii este în Sămânță și numai în Sămânță.
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Observați de asemenea că două lucruri sunt așezate în contrast în acest capitol: Hristos versus legea, sau
Sămânța versus legea. Dumnezeu binecuvântează omenirea NUMAI în Isus Hristos, Sămânța lui Avraam,
sau El binecuvântează omenirea în Sămânță și în lege? Sigur că numai în Sămânță. Dar de ce accentuează
Pavel acest lucru? Datorită faptului că galatenii fuseseră prinși de lege, crezând că trebuie să revină la
sistemul legii, chiar dacă Îl aveau deja pe Hristos. Pavel le arăta scopul legii și scopul lui Hristos pentru a nu
mai fi în confuzie în ceea ce privește nevoia lor reală.
„Căci, dacă moştenirea ar veni din Lege, nu mai vine din făgăduinţă; şi Dumnezeu printr-o făgăduinţă a dat-o lui
Avraam.” (Galateni 3:18).
Moștenirea făgăduită nu era menită să devină realitate prin intermediul legii. Ea trebuia să devină realitate
și să fie primită prin Sămânța.
„Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină ,Sămânţa’
căreia Îi fusese făcută făgăduinţa; şi a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor.” (Gal.3:19)
Așadar, se ridică întrebarea: dacă legea nu oferă o binecuvântare, dacă moștenirea nu este prin lege și dacă
legea nu aduce nici o contribuție la făgăduință, atunci de ce a dat Dumnezeu legea? Dacă legea nu poate
contribui la moștenire și nici nu poate contribui la ea, atunci de ce S-a deranjat El pentru a o da?
Răspunsul este că ea a fost adăugată (la linia timpului lui Dumnezeu, la planul pentru poporul Său) pentru
că păcatul creștea în timp ce poporul lui Dumnezeu aștepta Sămânța. Natura firească, carnală și
circumstanțele negative pe care le-au experimentat în Egipt l-a făcut pe pretinsul popor al lui Dumnezeu
incapabil de a se guverna pe sine. Ei aveau nevoie de un control strict și de o mână puternică pentru a-i
călăuzi. Legea le-a asigurat toate acestea, dar observați că ea a fost adăugată NUMAI până când avea să vină
Sămânța.
Atunci când a venit Sămânța (Hristos), a fost stabilită calea desăvârșită a lui Dumnezeu pe care să-i
conducă pe oameni. Această cale este spiritul care locuiește înlăuntru, Hristos în tine, viața lui Dumnezeu în
credincios. Aceasta este o guvernare desăvârșită, dar până când spiritul sfânt nu a fost oferit de Hristos, ei
aveau nevoie de a fi guvernați cumva pentru a restrânge puterea păcatului, și acesta este motivul pentru care
legea a fost adăugată la plan. Ea a fost introdusă de Dumnezeu pentru a fi un interval de oprire, ceva ce
trebuia să dureze până când avea să vină Sămânța, dar numai până când avea să vină Sămânța și să
împlinească scopul lui Dumnezeu.
Dar se ridică întrebarea: asta înseamnă că există un conflict între făgăduință (din sămânță) și lege (care a
fost adăugată la muntele Sinai)? De vreme ce făgăduința binecuvântării este numai în Sămânță iar legea nu a
adăugat nimic la ceea ce aduce Sămânța și nici nu a înlocuit-o, există vreun conflict între acestea?
„Atunci oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da
viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege.” (Galateni 3:21).
Nu, nu există niciun conflict. Legea și-a avut scopul ei, iar Sămânța Își are scopul Său. Dar legea nu a fost
concepută pentru a oferi viața, nu a fost planificată pentru a face ceea ce numai Sămânța poate face. Acest
lucru trebuie înțeles. Ea a avut un alt scop. Viața nu putea fi obținută decât prin Sămânță. Problema era că
oamenii trebuiau să primească viața, iar acest lucru era posibil numai în Sămânță, niciodată prin lege.
Scopul făgăduinței era Isus Hristos (Sămânța) în care se poate obține viața. Acest dar este primit de cei ce
cred, nu de cei ce împlinesc legea.
„Înainte de venirea credinţei, noi eram sub paza Legii, închişi pentru credinţa care trebuia să fie
descoperită.” (Galateni 3:23).
Înainte ca scopul credinței să devină o realitate (înainte de venirea lui Hristos), noi eram ținuți sub lege.
Adică noi (poporul lui Dumnezeu) am fost guvernați și controlați de sistemul legii, iar scopul credinței
noastre (Isus Hristos, Sămânța) nu fusese încă atins, nu devenise încă o realitate.
Dacă am urmat argumentația lui Pavel până la acest punct, nu avem nicio îndoială asupra faptului că
avem de-a face cu o linie a timpului. Înțelesul versetului devine foarte clar. Înainte de venirea lui Hristos
eram sub lege, adică guvernați de lege, și în această stare nu aveam acces la realitatea care a trebuit revelată
mai târziu, după venirea lui Hristos.
„Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.” (Gal. 3:24)
Scopul legii este revelat, și anume legea care a fost adăugată, legea care a fost dată până la venirea Seminței
(versetul 19) a trebuit să funcționeze pe post de pedagog, de păstor, de guvernator pentru a ne păzi, a ne
disciplina, educa în timp ce eram cu ochii înainte, ațintiți asupra făgăduinței până când scopul credinței
noastre a devenit realitate, până când a venit Hristos iar noi L-am primit, și anume până în anul 31 când
Hristos Și-a dat viața pentru poporul Său pe Golgota, și bisericii Sale la Cincizecime. Acesta este motivul
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pentru care a fost dată sau adăugată legea. Trebuia să fie un pedagog care să ne conducă la Hristos, Sămânța.
Iar după ce vine Acesta, nu mai avem nevoie de pedagog.
„După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta.” (Galateni 3:25).
Venirea credinței este asemănătoare cu venirea Seminței, venirea lui Hristos. Ea este împlinirea credinței
noastre. Aceasta nu se referă la venirea credinței la fiecare individ, ci venirea obiectului credinței poporului
lui Dumnezeu, și anume a Seminței.
„Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi ,sămânţa’ lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.” (Galateni 3:29).
Așadar, vedem că făgăduința a fost făcută lui Avraam, anume că Dumnezeu va binecuvânta toate națiunile
în Sămânța Sa, făgăduința care se împlinește în Hristos. Dar când Îl primim pe Hristos (atât neamuri cât și
iudei) avem totul, devenim toți moștenitori ai făgăduinței făcute lui Avraam. Am primit binecuvântarea în
Hristos, nu în lege. Noi suntem moștenitori ai făgăduinței.
„Dar, câtă vreme moştenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că este stăpân
pe tot. Ci este sub epitropi şi îngrijitori, până la vremea rânduită de tatăl său.” (Galateni 4:1, 2)
Chiar dacă suntem moștenitori ai făgăduinței în Hristos, Pavel continuă prin a explica cum chiar și
moștenitorii, atât timp cât sunt copii, nu se deosebesc de sclavi. Ei sunt sub legea și autoritatea altor
persoane, chiar dacă într-o zi vor fi conducători. Starea lor infantilă face necesară această autoritate pentru ei,
acest control strict. Însă acest control trebuie să dureze pentru un timp anume.
„Tot aşa şi noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învăţăturilor începătoare ale lumii.” (Galateni 4:3).
Pavel explică înțelesul acestei ilustrații. El se referă la noi, poporul lui Dumnezeu. El își continuă aici, în
capitolu 4, argumentul din capitolul 3. Noi, copiii lui Dumnezeu care suntem moștenitori ai făgăduinței, am
fost puși sub guvernatori și tutori până la un anumit timp. Aici vedem din nou că Pavel vorbește despre
experiența poporului lui Dumnezeu de-a lungul liniei timpului. La un anumit moment în timp, noi eram
copii (spiritual), eram în robie.
În ce sens eram „în robie”? Aceasta înseamnă pur și simplu faptul că eram sub controlul guvernatorilor și
tutorilor care ne-au controlat viețile. Ei ne-au spus ce să facem și nu aveam de ales, trebuia să ne supunem.
„Guvernatorii și tutorii” în acest sens sunt de fapt legea. Acesta este modul în care sunt tratați servitorii și
sclavii. Dar de ce noi, poporul lui Dumnezeu am fost tratați astfel? Pentru că eram „copii”, copii spirituali.
Eram sub „învățăturile începătoare ale lumii” pentru că legea nu avea de-a face decât cu lucrurile din
această lume. Fiecare aspect al guvernării sale avea de-a face cu viața și practica temporală.
„Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub
Lege...” (Galateni 4:4).
Vorbim despre timp, împlinirea timpului. Care timp? Timpul „stabilit de tatăl.” Timpul stabilit pentru
venirea Seminței. Timpul specificat pentru sfârșitul sistemului legii, atunci când trebuia să vină Sămânța.
La acel moment, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său. Acest Fiu a fost făcut „sub lege.” El a venit sub
jurisdicția tutorilor și guvernatorilor, sub elementele lumii. El a fost obligat să îndeplinească ritualurile legii
pentrucă legea trebuia să guverneze „până când avea să vină Sămânța.” A existat un punct în timp când ea
nu mai reprezenta calea lui Dumnezeu de a-Și conduce poporul. Atunci când acest punct este înțeles de
poporul lui Dumnezeu, nu va mai exista confuzia de astăzi în care mulți încearcă să creeze o religie hibrid,
amestecând legea cu Hristos, insistând că încă trebuie să celebrăm sărbătorile iudaice specificate în lege.
Legea trebuia să guverneze până când Sămânța Își făcea lucrarea, pentru că legea nu a fost împlinită până
când Hristos nu a murit și astfel să-i împlinească cerințele. Dar atunci când El a murit, aceasta a marcat
sfârșitul sistemului legii pentru totdeauna. Ea își făcuse partea iar timpul i-a trecut.
„ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.” (Galateni 4:5).
Misiunea Sa a fost aceea de a-i răscumpăra pe cei ce fuseseră puși sub lege, adică sub guvernarea sau
administrarea legii, atunci când legea a fost adăugată la 430 de ani după ce a fost făcută făgăduința. Ei au fost
așezați sub tutela și guvernarea legii pentru ca aceasta să fie un pedagog, un învățător, un păstor care să-i
aducă la Hristos pentru a-i păstra până la venirea Seminței.
În acest timp ei au fost tratați asemenea sclavilor în sensul că nu au avut control asupra propriului
comportament. Legea era un dictator strict, un guvernator care era foarte sever.
Dar acum Isus a venit să-i elibereze de acea guvernare. Acum El le-a deschis o cale pentru a intra în acel
stil de viață al fiilor. Fiul deține viața tatălui, pe când servitorul deține numai regulile și instrucțiunile sale.
„Şi, pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: ,Ava’,
adică: ,Tată!’” (Galateni 4:6).

Noi suntem fii pentru că spiritul lui Dumnezeu este în inimile noastre chiar viața lui Dumnezeu. De aceea
avem un impuls lăuntric să simțim că Dumnezeu este Tatăl nostru (nu Guvernatorul sau Legiuitorul pentru
noi). Noi strigăm „Aba” pentru că asta este ceea ce avem în inimi.
„Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi, dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu.” (Galateni 4:7).
Când am fost robi? Nu atunci când eram neamuri sau păgâni. Atunci lucram pentru diavol, nu pentru
Dumnezeu. Noi (poporul lui Dumnezeu) am fost robi când am fost sub lege. Atunci când Îl slujeam pe
Dumnezeu prin reguli și legi și forme și ceremonii.
Dar noi Îl moștenim pe Dumnezeu prin Hristos. În felul acesta am devenit fii ai lui Dumnezeu. Primim
binecuvântarea lui Avraam și suntem moștenitori ai făgăduinței. Nu a unei făgăduințe de a moșteni o
proprietate fizică, ci a făgăduinței de a-L moșteni pe Dumnezeu Însuși în Hristos!
Poate suntem confuzi probabil pentru că ne încredem prea mult în alți oameni, dar slavă lui Dumnezeu,
adevărul schimbă și este mereu disponibil pentru cei ce citesc cu o minte deschisă.
Așadar, legătura lui Dumnezeu cu poporul Său nu mai este direcționată prin lege. Dispensațiunea aceea sa sfârșit. Unealta de învățare și-a împlinit lucrarea și acum avem de-a face cu realitatea, cu Hristos Însuși.
Faptele legii, ca circumcizia, celebrarea sărbătorilor ceremoniale, ritualurile, ceremoniile și formele s-au dus.
Tot ceea ce rămâne este dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre prin spiritul sfânt (Romani 5:5).
Legea și-a împlinit scopul și ne-a adus la Hristos unde am obținut neprihănirea. Acum suntem desăvârșiți în
El (Coloseni 2:9) și nu mai avem nevoie de lege. Avem un alt guvernator, chiar spiritul viului Dumnezeu.
Avem mintea lui Hristos.
Dragii mei, când ne întoarcem către faptele slabe și incapabile ale legii în căutarea aprobării lui Dumnezeu,
nu facem altceva decât să respingem darul lui Hristos, să spunem că darul lui Dumnezeu nu este suficient.
Ne întoarcem la o cale care nu a adus niciodată neprihănirea.
„căci Legea n-a făcut nimic desăvârşit – şi, pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de
Dumnezeu.” (Evrei 7:19).
Apostolul Pavel a văzut pericolul în întoarcerea către aceste forme slabe și incapabile care nu au produs
niciodată viață și îngrijorarea lui a fost revelată în aceste cuvinte adresate galatenilor:
„Voi păziţi zile, luni, vremuri şi ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi.” (Galateni 4:10, 11).
Da, lucrul acesta este serios. Este o chestiune de mântuire. Cei care se simt obligați să împlinească faptele
legii, inclusiv celebrarea sărbătorilor, arată că nu au înțeles și nici nu au acceptat mântuirea lui Hristos. Ei
caută să adauge la ceea ce El a făcut deja într-o asemenea măsură încât își pun propria mântuire în pericol.
A sosit timpul să ne depărtăm de această robie și să intrăm în glorioasa libertate a fiilor lui Dumnezeu.
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Natura fundamentală a universului nu este legală, ci naturală. Dumnezeu nu face
binele pentru că așa este corect din punct de vedere legal, ci pentru că așa este natura
Sa. Dreptatea este o expresie folosită pentru a descrie natura fundamentală a
universului, modul în care lucrează așa cum a fost conceput de Dumnezeu pentru a
corespunde cu natura Sa.
Spre exemplu, Adam a păcătuit iar moartea a venit asupra tuturor: a fost aceasta o
sentință a dreptății, sau a fost una a consecinței? Punctul de vedere potrivit căruia
totul este un rezultat al dreptății lui Dumnezeu a condus la conceptul fals al păcatului
originar din care rezultă un concept fals al ispășirii.
Însă, atunci când înțelegem că este vorba despre legea naturală - acțiune și
consecință care rezultă în sentința morții care a trecut asupra tuturor, înțelegem de
asemenea că planul de mântuire are în vedere reversarea consecințelor, că ispășirea nu
este în esență o tranzacție legală, ci un plan de a anula consecințele. Planul de
mântuire capătă atunci un cu totul alt aspect.

Jurnalul lui John Wesley
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John Wesley, 1703 - 1791

Miercuri, 10 iulie 1745. După amiază am început să vorbesc (la
Trevonan, în Morva) despre „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi
să bea.” În mai puțin de un sfert de oră polițistul și cei cel însoțeau au
venit și au citit proclamația împotriva răscoalelor. Când a terminat, iam spus: „Vom face cum ai spus; ne vom despărți într-o oră;” apoi am
continuat predica. După predică am pornit singur să întâlnesc
autoritățile. Dar mulți alții m-au urmat cu atâta determinare încât nu
i-am putut întoarce; așa că i-am îndemnat pe toți să-și iubească
dușmanii așa cum Hristos ne-a iubit pe noi. Iar ei au urmat acestor
cuvinte.
Joi, 12 septembrie 1745. Am mers la Leeds, am predicat la ora cinci
iar la ora opt m-am întâlnit cu ceilalți din biserică, după care, o mare
parte din drumul către casă, mulțimea a aruncat cu noroi și pietre în
noi. Adunarea a fost mult mai mare următoarea seară; la fel și
mulțimea la întoarcerea noastră și, la fel, cu spiritele agitate, pregătiți
să ne împrăștie creierii pe jos de bucurie că Ducele de Tuscany era
împărat.
Luni, 17 martie 1746. Am plecat din Newcastle împreună cu domnul Downes și cu domnul Sheperd. Dar
când am ajuns la Smeton, domnul Downes era atât de bolnav încât nu a putut să continue. Atunci când
împreună cu domnul Sheperd am plecat din Smeton, calul meu șchiopăta atât de rău încât am crezut că ar fi
trebuit să rămân și eu acolo. Nu înțelegeam ce se întâmplase; și totuși cu mare greutate își putea pune
piciorul jos. Călătorind astfel câteva mile, m-am simțit extrem de obosit iar capul mă durea așa cum nu mă
mai duruse de multe luni. (Ceea ce pot spune aici cu certitudine este ca fiecare să fie puternic încredințat de
ceea ce face.). Atunci mi-a venit gândul: „Nu poate Dumnezeu să vindece atât omul cât și animalul prin orice
mijloace, sau fără niciun mijloc?” Imediat îngrijorarea și durerea mea de cap au dispărut, alături de
șchiopătatul calului în exact aceeași secundă. Și nu a mai șchiopătat nici în ziua aceea și nici în următoarea. O
foarte ciudată întâmplare și aceasta!
Duminică, 6 iulie, Londra. După ce am avut discuții intense atât cu bărbații cât și cu femeile din
conducere, am căzut de acord că s-ar reduce cheltuielile, s-ar îmbunătăți sănătatea și s-ar câștiga timp și bani
dacă cei mai săraci din grupul nostru ar fi convinși să renunțe la consumul de ceai (negru sau verde). Am
decis ca noi înșine să începem asta pentru a oferi un exemplu. M-am așteptat să am ceva dificultăți în
renunțarea la un obicei pe care-l am de 26 de ani. Și astfel în primele trei zile capul m-a durut mai mult sau
mai puțin și m-am simțit adormit de dimineața până seara. În ziua a treia, miercuri după amiază, memoria
mi-a cedat aproape complet. Seara am căutat vindecarea prin rugăciune. Joi dimineața durerea de cap
dispăruse. Memoria îmi era mai puternică ca niciodată. De atunci până azi nu am mai simțit nicio problemă,
ci o îmbunătățire sensibilă în diferite aspecte.
Marți, 10 februarie 1747, Londra. Fratele meu a revenit din nord și eu m-am pregătit să-i iau locul acolo.
Duminică 15. M-am simțit foarte slăbit și am leșinat; dar
Luni 16. Mi-am revenit după ora trei, viu și plin de putere, și am descoperit că toate inconveniențele
zburaseră ca un vis.
Ziua precedentă mă miram de vremea liniștită; rareori am parte de așa ceva în călătoriile mele. Dar acum
s-a dus mirarea mea; vântul bate tăios cu o putere atât mare din nord, încât atunci când am ajuns la Hatfield,
nici eu și nici însoțitorii mei nu ne mai puteam folosi mâinile sau picioarele. După ce ne-am odihnit o oră, am
pornit din nou prin vânt și zăpada care ne bătea direct în față. Dar asta n-a fost decât o rafală. În Baldock
Field a început cu putere furtuna. Grindina aceea mare ne lovea direct în fețe astfel încât nu puteam să
vedem nimic și cu greu reușeam să respirăm. Însă, înainte de ora 2 am ajuns la Balldock unde ne-am întâlnit
cu cineva care ne-a condus în siguranță la Potten. La ora șase am predicat unei adunări sobre.
Marți, 17. Am pornit imediat ce s-a luminat; dar înaintarea a necesitat cu adevărat un efort susținut, căci
gheața nici nu ne ținea, nici nu ceda, și zăpada care acoperea toate drumurile făcea aproape imposibil efortul
nostru de a ține caii pe picioare. Între timp vântul a crescut în intensitate până când aproape că a dărâmat
atât caii cât și oamenii. Însă, după o scurtă pauză la Bugden, am înaintat până când am ajuns în mijlocul unui
câmp deschis unde am înfruntat o furtună de ploaie și grindină așa cum nu am mai întâlnit înainte. Ne-a
pătruns prin mantale, prin bocanci și toate și ne-a înghețat de tot, chiar și peste sprâncene astfel încât abia
mai aveam putere pentru a ajunge la locul de înnoptare din Stilton.
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Renunțasem la ideea de a ajunge la Grantham, căci zăpada cădea cu viteză din ce în ce mai mare. Însă am
uzat de o rafală de vânt și ne-am străduit din răsputeri să ajungem la Stamford Heath. Dar aici am
întâmpinat o altă dificultate căci zăpada era strânsă în dune mari. Uneori oamenii cu tot cu cai erau acoperiți.
Cu toate acestea, în mai puțin de o oră am ajuns cu bine la Stamford. Pentru că doream să parcurgem o
distanță cât se poate de mare, am făcut o scurtă oprire acolo după care, înghețați și obosiți dar cu bine am
ajuns într-un orășel numit Brig-casterton.
Miercuri, 18. Ghidul nostru a venit sus și a spus: „Domnule, azi nu putem călători. A căzut o atât de mare
cantitate de zăpadă încât drumurile sunt pline.” I-am spus: „Putem să mergem pe jos cel puțin 20 de mile pe
zi cu caii pe lângă noi.” Așadar, în Numele lui Dumnezeu am pornit.
Vântul ce sufla din nord-est era atât tăios ca o sabie și strânsese zăpada în cantități atât de mari încât
drumul principal era impracticabil. Însă noi am înaintat, uneori pe jos, alteori călare până când am ajuns la
White Lion la Grantham.
Marți, 24 martie. Am călărit până la Blanchland, cam la 20 de mile depărtare de Newcastle. Munții abrupți
erau încă plini de zăpadă. În mijlocul lor era o mică vale prin care curge Derwent. Pe marginea acestuia era
un orășel care nu este într-adevăr mai mare decât o grămadă de ruine. Am stat în curtea biserici, de o parte a
clădirii, pe o piatră mare, înconjurat de adunarea care a îngenuncheat pentru rugăciune. Veniseră de pe la
minele din toate părțile, mulți dintre ei din Allandale, de la 6 mile depărtare. Un rând de copilași stăteau sub
zid, toți tăcuți și cuminți. Întreaga adunare a sorbit fiecare cuvânt cu un așa interes în priviri încât nu puteam
decât spera că Dumnezeu va face toată această pustie să cânte de bucurie.
Vineri, 26. Când mai aveam două mile până la Plymouth, ne-a ajuns cineva și ne-a informat că în seara
precedentă tot docul fusese în fierbere iar cineva care a vrut să-i liniștească, a fost bătut și rănit grav. Pe
măsură ce intram între docuri, ne-am întâlnit cu cineva care ne-a sfătuit să ne întoarcem: „Căci,” a spus, „sunt
mii de oameni care așteaptă la ușa domnului Hide.” Am mers direct în mijlocul lor. Ne-au salutat cu trei
urale, după care eu am descălecat, i-am luat pe câțiva de mână și am început să vorbesc cu ei. Aș fi petrecut
bucuros o oră întreagă cu ei și cred că dacă aș fi putut face asta, toată revolta s-a fi sfârșit. Dar pentru că ziua
era pe sfârșite (căci trecuse de ora nouă), am fost convins să intru înăuntru. Atunci mulțimea și-a recuperat
spiritul și a început să forțeze cu violență ușa și ferestrele, dar pe la ora zece au obosit și au plecat fiecare la
casa lui.
Sâmbătă, 27. Am predicat la ora patru după care m-am întâlnit cu unii din grupul nostru. Dar nu am găsit
decât o singură persoană între ei care cunoștea dragostea lui Dumnezeu înainte de venirea fratelui meu. Nu
este de mirare că diavolul era atât de liniștit; căci proprietatea lui era în siguranță.
E la ora șase după amiază, am mers în locul în care am predicat anul trecut. Cu puțin înainte de a termina
cântarea, a venit locotenentul, un bărbat faimos, cu soldații lui, cu toboșarii, însoțiți de o mulțime. Atunci
când tobele au încetat, un domn frizer a început să vorbească, dar vocea lui a fost curând acoperită de
strigătele mulțimii care devenea din ce în ce mai violentă pe măsură ce numărul ei creștea. După ce am
așteptat un sfert de oră, văzând că devin din ce în ce mai violenți, am mers chiar în mijlocul lor și l-am luat pe
conducătorul mulțimii de mână. El mi-a spus imediat: „Domnule, te voi conduce în siguranță acasă.
Domnule, nimeni nu vă va atinge. Domnilor, dați-vă înapoi; înapoi! Îl voi doborî pe primul care se atinge de
el.” Am mers netulburați, conducătorul meu întinzându-și gâtul deseori (era un bărbat foarte înalt) și se uita
în jur pentru a vedea dacă vreunul se comporta nepoliticos, până când am ajuns la ușa domnului Hide. Apoi
ne-am despărțit plini de dragoste. Am mai rămas aproape o jumătate de oră după plecarea lui, vorbind cu
oamenii care uitaseră de mânia lor și care au plecat într-un spirit destins.
Duminică, 28. Am predicat la ora 5 la Common unei adunări serioase care s-a comportat frumos; la ora 8
am predicat despre „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi.” (Isaia 55:6). Adunarea a fost mult mai
mare decât înainte, dar tot atât de serioasă și atentă. La ora 10 am mers la biserică. Domnul Barlow a rostit o
predică bună despre „Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul” (Luca 18:13) și o alta cutremurătoare despre
„unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge.” (Marcu 9:44).
Luni, 29. Am luat calul și între trei și patru am ajuns la Perranwell, la trei mile de Truro, pe la ora șase. Am
predicat unei adunări mari la ora șapte, iar cuvântul a căzut asemenea unei ploi pe o iarbă fragilă.
Marți, 30. Am ajuns la St. Ives înainte de rugăciunile de dimineață și am intrat în biserică fiind întâmpinați
cu urale. Cât de mult s-au schimbat lucrurile în Cornwall în decurs de un an! Acum, locul acesta este atât de
liniștit și onorabil. Ne-au adresat cuvinte frumoase aproape în toate locurile. Ce am făcut de se poartă lumea
atât de frumos cu noi?
Va urma!

Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.
La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
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bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale are creștinismului
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audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă
visteria acestui saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace,
talantul robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru
micuţii Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus
sub forma experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme
în mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta,
descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor într-un caz pentru rugăciunile celorlalţi la
adresa divinavindecare@gmail.com iar noi o vom publica acolo pentru a sluji ca
ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Linkuri  utile

Filadelfia
Heart for Truth
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Ne puteți urmări și pe canalul Divina
Vindecare de pe YouTube (copiind în browserul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele
video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe”
pentru a primi în mod automat știri de fiecare
dată când postăm noi presentări. Aceste
prezentări video au fost înregistrate începând cu
anul 2006 și tratează diverse aspecte ale
Evnagheliei strict din punct de vedere biblic.
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă
recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică.
Vizionare binecuvântată!

Restoration Ministry

Nr. 39 Martie 2013
Scopul	
  revistei	
  Divina	
  Vindecare	
  este	
  acela	
  de	
  a-‐i	
  
motiva	
  pe	
  cititori	
  să	
  se	
  dedice	
  fără	
  nici	
  o	
  rezervă	
  
pregătirii	
  personale	
  pentru	
  revenirea	
  Domnului	
  Isus	
  
Hristos	
  printr-‐o	
  relație	
  directă	
  și	
  personală	
  cu	
  
Mântuitorul.	
  Revista	
  Divina	
  Vindecare	
  este	
  tipărită	
  lunar	
  
şi	
  este	
  trimisă	
  gratuit	
  oricui	
  doreşte.	
  Multiplicarea	
  este	
  
nu	
  numai	
  permisă,	
  ci	
  și	
  puternic	
  încurajată.	
  Pentru	
  orice	
  
informaţii	
  şi	
  alte	
  materiale,	
  vă	
  rugăm	
  să	
  ne	
  contactați.

