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În primul rând trebuie să  înțelegem ce este un legământ. În general, oamenii înțeleg că un legământ 
este o înțelegere între două părți. Însă chiar aici se naște prima problemă. Dacă ne limităm înțelegerea 
legământului lui Dumnezeu la această definiție, vom sfârși cu o percepție greșită. Această definiție este 

limitată și nu se potrivește 
descrierilor biblice ale legământului 
lui Dumnezeu. În Galateni și în 
epistola către Evrei, apostolul Pavel 
clarifică  faptul că legământul cel 
veșnic al lui Dumnezeu cu poporul 
Său constituie atât o promisiune 
(Galateni 3:16, 17) cât și o decizie sau 
un testament (Evrei 9:17). Ideea că ar 
fi o înțelegere între două părți nu se 
potrivește în aceste cazuri pentru că 
aici Dumnezeu Își prezintă 
legământul ca pe o decizie luată 
numai de o singură  parte asemenea 
celor pe care le găsim în cadrul 
promisiunilor sau în testamentele 

oamenilor.
Adevărul este că legământul lui Dumnezeu cu poporul Său este mult mai bine înțeles ca fiind 

mijlocul prin care Dumnezeu stabilește o relație cu copiii Săi. Uneori o relație este definită și stabilită 
prin decizia a două părți, dar în cazul legămintelor lui Dumnezeu este clar faptul că acestea nu depind 
mereu de dedicarea ambelor părți. Acest lucru este în mod deosebit adevărat în ceea ce privește 
legământul cel veșnic.

Legământul cel veșnic
Legământul cel veșnic este singurul legământ prin care Dumnezeu îl va mântui pe om. În acest aspect 

sunt de acord cu mulți alți creștini. Și eu cred că  acest legământ a fost instituit de la început, din 
momentul în care omul a păcătuit și că va continua până în veșnicie. Descoperim conceptul 
legământului în cuvintele lui Dumnezeu către șarpe:

„Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei 
zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15).

Observați că aici legământul este exprimat ca o 
promisiune. Dumnezeu promite că va face ceva în viitor. 
El va trimite o Sămânță care va zdrobi capul șarpelui. 
Aceasta nu era încă realitatea la momentul la care 
promisiunea a fost făcută.

Încă mulți creștini cred că acest legământ nu a fost 
numai instituit, ci și implementat chiar de la început când 
omul a păcătuit, că tot ceea ce trebuie să aparțină copiilor 
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lui Dumnezeu prin intermediul legământului celui veșnic, a fost pe deplin disponibil din chiar acel 
moment. Toate beneficiile oferite prin Hristos ne-au aparținut chiar de la început, iar acest punct de 
vedere este bazat pe pasajul din Apocalipsa care afirmă că  Isus a fost „Mielul înjunghiat de la facerea 
lumii.” (Apocalipsa 13:8 - KJV).

Un legământ - două faze

Acesta este primul aspect cu care nu sunt de acord cu această  teologie. Eu cred că  această înțelegere 
este contrată cu ceea ce Scriptura afirmă. În timp ce legământul cel veșnic a constituit mereu calea lui 
Dumnezeu de a-i mântui pe oameni, implementarea acestuia a constituit un proces progresiv. Nu a fost 
totul împlinit de la început când acest legământ a fost instituit. Inițial a existat o perioadă  în care totul a 
fost la nivel de promisiune. Oamenii au trăit în speranța a ceva ce urma să vină dar pe care nu-l puteau 
experimenta la nivel practic datorită faptului că elementele acelui legământ nu erau împlinite. 
Legământul a fost împlinit numai când Isus a venit, iar de la acel moment beneficiile legământului au 
fost disponibile omenirii.

Voi cita aici câteva pasaje din Scriptură  care exprimă acest lucru: „În adevăr, acolo unde este un 
testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât 
după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăieşte cel ce l-a făcut.” (Evrei 9:16, 17).

Acolo unde există  un testament, cel care îl face trebuie să moară  pentru ca testamentul să intre în 
vigoare. Acesta este pasajul în care legământul cel veșnic al lui Dumnezeu este declarat a fi un 
testament și ni se spune în mod clar că nu avea nicio putere, nu intrase în vigoare atât timp cât Cel care 
l-a făcut era încă în viață. Cu alte cuvinte, Isus trebuia să moară mai înainte ca legământul Său să  fie 
implementat. Acest lucru este în directă opoziție cu teologia populară potrivit căreia legământul era pe 
deplin operativ de la începutul lumii.

Versetul din Apocalipsa afirmă că Isus a fost „înjunghiat de la facerea lumii.” (Apocalipsa 13:8 - KJV), 
dar oricine știe că Isus nu a fost omorât înainte de anul 31. El a fost făgăduit de la începutul lumii. El a 
fost sub sentința morții de atunci și asta este ceea ce versetul vrea să afirme. Pe baza acelei promisiuni, 
omul a primit o perioadă de probă și a așteptat venirea lui Mesia, dar multe din beneficiile care sunt 
parte din legământul cel veșnic nu au fost disponibile până când Isus nu a devenit om. Aceste beneficii 
constituie parte inseparabilă din viața biruitoare pe care Isus a oferit-o după ce a biruit păcatul ca om. 
Acestea nu au existat niciodată  înainte de venirea lui Isus. Așadar, de la căderea omului până la 
întruparea lui Hristos, poporul lui Dumnezeu a avut credință în Mesia care urma să vină. Legământul 
era făgăduit, dar nu disponibil. Era același legământ veșnic, dar până la un anumit timp era numai o 
promisiune, iar după anul 31 a devenit realitate.

Lucrarea lui Isus pentru rasa umană  s-a centrat în jurul sanctuarului. Așa cum afirmă Biblia: „Calea 
Ta, oh Dumnezeule, este în sanctuar.” (Psalmul 77:13 - KJV). Această lucrare a lui Isus din sanctuar 
reprezintă mijlocul prin care beneficiile obținute de Hristos sunt împărtășite rasei umane. Acest aspect 
este vrednic de reținut. Atunci când Isus a fost aici pe pământ când a murit și a înviat, tot ceea ce a 
realizat a fost într-o singură  Persoană; Acea Persoană a fost Isus Hristos. Însă, după ce Isus a reveni în 
cer, Și-a început lucrarea ca Marele nostru Preot și singurul motiv pentru această lucrarea preoțească 
este ca prin ea Isus să împărtășească beneficiile vieții pe care a trăit-o copiilor Săi. Aș vrea să  repet acest 
lucru: singurul motiv pentru existența lucrării lui Isus ca Mare Preot, este acela de a împărtăși 
beneficiile propriei vieți biruitoare pe care a trăit-o ca om, copiilor Săi de pe pământ.

Însă Biblia afirmă foarte clar faptul că  Isus nu a avut o lucrare în sanctuarul ceresc până după ce a 
murit și a fost înviat:

„Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era de trebuinţă ca şi celălalt Mare 
Preot să aibă ceva de adus.” (Evrei 8:3).

Observați că El nu a fost mare preot pânâ ce nu a avut ceva de adus. Ce avea marele preot de oferit în 
sanctuar?  Sângele. Iar Isus nu a avut sânge de oferit înainte de anul 31 când l-a vărsat pe al Său. De 
aceea, ideea că Isus a fost mare preot înainte de a veni pe pământ este contrară învățăturilor cuvântului 
lui Dumnezeu. Sunt mulți creștini care cred că Isus a fost deja preot în sanctuarul ceresc în timpul 
Vechiului Testament.

„Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai 
bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune.” (Evrei 8:6).
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Observați cuvântul „acum”. Apostolul declară că Isus a obținut această lucrarea mult mai bună 
„acum” în perioada de timp în care a fost scrisă epistola către evrei. Nu de la începutul lumii, ci după 
perioada întrupării, a morții și a învierii lui Isus Hristos. Atunci a obținut Isus această „slujbă cu atât 
mai înaltă” a legământului celui veșnic.

„Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în Locul Preasfânt, nu era încă deschis câtă vreme stătea în 
picioare Cortul dintâi.” (Evrei 9:8).

Această afirmație este încă și mai clară. Dacă citim pasajul în context, vom descoperi faptul că Pavel 
afirmă că atât timp cât cortul cel dintâi, cel pământesc a fost încă folosit de poporul lui Dumnezeu, calea 
de intrare în cortul ceresc nu era disponibilă. Cu alte cuvinte, cele două corturi nu erau intenționate să 
coexiste, ci să fie secvențiale, unul urmându-i celuilalt. Cortul pământesc a constituit o reprezentare a 
unei realități viitoare, nu a unei realități prezentă în timp ce acest cort pământesc era încă folosit. 
Nicidecum! El a fost un simbol a ceea ce urma să vină.

„Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea 
din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi să capete făgăduința moștenirii veșnice.” (Evrei 
9:15 - KJV).

Citiți acest verset cu atenție. El afirmă că păcatele care au fost făcute sub primul legământ ( în timpul 
vechiului testament) nu au fost „răscumpărate” sau anulate până  ce Isus nu a murit! Cu alte cuvinte, 
nimeni nu a fost cu adevărat mântuit până la moartea lui Isus, adică nimeni dintre cei care au trăit 
înainte de El nu a deținut mântuirea în adevăratul sens. Tot ceea ce au avut a fost o promisiune, în timp 
ce aceia care au trăit după cruce intră  în posesia mântuirii în clipa în care Îl acceptă pe Hristos. Aici nu 
este numai o chestiune de semantică. Pavel afirmă din nou:

„Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, şi prin urmare, 
şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi.” (1 Corinteni 15:17, 18).

Așadar, cei care au trăit înainte de Hristos, au trăit în speranță, nu în realitate. Dacă Hristos nu ar fi 
murit și nu ar fi fost înviat, ei ar fi fost „încă în păcatele lor.” Promisiunea nu era realitate; există o 
diferență iar următorul verset ne arată într-o manieră foarte practică  cum acest aspect face o diferență 
mare între experiența celor care au trăit înainte și cea a celor care au trăit după Hristos.

„Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu 
Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. Şi, prin 
faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.” (Evrei 2:17, 
18).

Acest pasaj este foarte provocator, dar nu putem evita însemnătatea lui. El afirmă că Isus a fost 
capabil de a-l ajuta și elibera pe cel ispitit pentru că a trecut prin aceeași experiență cu a lui. De fapt, 
pasajul merge chiar mai departe: afirmă că „a trebuit”, sau a fost absolut necesar ca El să devină unul ca 
noi pentru a putea fi un Mare Preot milostiv și credincios. Nu putem evita implicația: dacă nu ar fi trăit 
ca om și dacă  nu ar fi suferit ispita ca și om, nu ar fi putut fi Marele nostru Preot, nu ar fi putut să-i ajute 
pe cei ce sunt ispitiți.

Cu siguranță acest lucru înseamnă că înainte ca Isus să devină om, în timpul Vechiului Testament, El 
nu era calificat să fie Mare Preot și, cu siguranță, El nu a suferit ispita motiv pentru care nu a fost 
capabil de a-i ajuta pe cei care sunt ispitiți. Este posibil să  nu ne placă această concluzie, dar dacă  nu 
suntem de acord cu ea, trebuie să-l învinovățim pe autorul epistolei către evrei și să-l acuzăm de 
învățături false. Dar nu putem crede cu sinceritate că nu asta este ceea ce el afirmă.

Așadar, pentru a recapitula, mulți creștini cred că Legământul cel Veșnic a fost dintotdeauna 
disponibil cu toate beneficiile sale de la început și va rămâne astfel fără nicio modificare până  în 
veșnicie. Eu nu sunt de acord, ci cred că Legământul cel Veșnic a trecut prin două faze distincte: prima 
în cadrul căreia a fost numai făgăduit dar nu a constituit o realitate, și cea de-a doua în care a fost 
împlinit iar făgăduința a devenit o realitate. În ambele cazuri oamenii nu au putut fi mântuiți decât prin 
legământul cel veșnic, dar în timp ce aceia care au trăit după cruce dețin și experimentează mântuirea, 
cei care au trăit înainte de Hristos nu au deținut-o în realitate, ci au trăit numai în speranța și așteptarea 
primirii ei în viitor.

Făgăduințele lui Avraam

În epistola către galateni, apostolul Pavel vorbește despre legământul cel veșnic în legătură cu o 
promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avraam, dar nu folosește cuvântul „legământ”, ci mai 
degrabă „veste bună”. El spune:
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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).

Pavel se referă de fapt la promisiunea făcută în Geneza:
„Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam şi a zis: ,Pe Mine însumi jur, zice Domnul: 

pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi 
voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va 
stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai 
ascultat de porunca Mea!’” (Geneza 22:15-18).

Aici Dumnezeu a repetat promisiunea făcută Evei în grădină și l-a informat pe Avraam că, datorită 
credinței și credincioșiei lui, el va fi privilegiatul din a cărui linia va veni Mântuitorul făgăduit. Din nou, 
a fost o promisiune despre stabilirea Legământului celui Veșnic. Nu a fost intrarea lui în vigoare, pentru 
că un asemenea lucru nu ar fi fost posibil până când Sămânța va fi venit. Tot ceea ce implica acest 
legământ depindea de Sămânța care urma să vină, motiv pentru care nu exista posibilitatea ca acesta să 
intre în vigoare înainte ca El să vină.

Să observăm că  Dumnezeu i-a făcut lui Avraam diverse promisiuni referindu-se la mai mult decât la 
una dintre ele ca fiind „legământ”. Printre alte lucruri, El a promis că descendenții vor fi tot atât de 
mulți ca stelele de pe cer (Geneza 15:5). El i-a mai promis de asemenea că le va da descendenților săi 
țara Canaanului „în stăpânire veșnică” (Geneza 15:13-18; 17:4-8). Ca sigiliu al acestui legământ dintre El 
Însuși și Avraam, Dumnezeu i-a oferit semnul circumciziei (Geneza 17:8-13). Însă nu ar trebui să 
încurcăm aceste promisiuni cu legământul cel veșnic. Cu toate că Avraam a fost inclus în linia celor prin 
care legământul cel veșnic a fost stabilit, trebuie să  reținem faptul că acest legământ este „veșnic”. El a 
existat înainte de Avraam și a fost independent de acesta, motiv pentru care făgăduințele care i s-au 
aplicat numai lui și descendenților săi nu trebuie niciodată privite ca fiind parte din legământul veșnic 
al lui Dumnezeu. Așadar, promisiunile făcute descendenților lui Avraam că  vor moșteni țara Canaan 
trebuie privite ca fiind un legământ deosebit al lui Dumnezeu cu familia lui Avraam și nu parte din 
legământul cel veșnic, universal. Acesta din urmă  implica Sămânța (singular) lui Avraam care este în 
mod exclusiv Isus Hristos.

Binecuvântările legământului celui veșnic nu sunt centrate pe moștenirea pământului, căci acest 
legământ nu este despre proprietăți imobiliare. Să ne amintim că acest legământ a fost instituit în Eden 
pe vremea când nici Avraam și nici țara Canaan nu existau. Singura chestiune în discuție la momentul 
acela era marea barieră care se născuse între Dumnezeu și om și care a rezultat în stăpânirea păcatului și 
a lui Satan și în pierderea vieții veșnice. Cu aceste probleme se ocupă legământul cel veșnic, căci el nu 
este absolut deloc despre vreo proprietate fizică.

Pavel accentuează că  acest legământ se centrează pe binecuvântări spirituale pe care cei care sunt în 
Hristos le primesc deja azi. Observați care este subiectul său atunci când vorbește despre legământul 
moștenit prin Sămânța lui Avraam:

„pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi 
să primim Duhul făgăduit.” (Galateni 3:14).

Observați ce se accentuează?  Binecuvântarea lui Avraam (legământul Sămânței) este moștenirea 
Duhului! Reprezintă moștenirea vieții lui Hristos! Acesta este legământul cel veșnic și aceasta este calea 
lui Dumnezeu de a repara problema creată la început când omul s-a despărțit de Dumnezeu. Din nou 
Pavel subliniază faptul că acest legământ este Hristos și numai El:

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de 
binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, 
ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin 
Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul 
Lui.” (Efeseni 3:1-6).

Isus Hristos este împlinirea promisiunii legământului celui veșnic. El Însuși este legământul lui 
Dumnezeu, calea lui Dumnezeu de a-l readuce pe om la Sine.

 Muntele Sinai

La 430 de ani după reînnoirea promisiunii lui Avraam, Dumnezeu a instituit ceva care a constituit 
sursa unei mari înțelegeri greșite și a unei controverse neterminabile de-a lungul veacurilor: sistemul 
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legii. Acest sistem este foarte semnificativ și nu poate fi trecut cu vederea pentru că ocupă un loc foarte 
proeminent în planul lui Dumnezeu pentru copiii Săi și pentru că apare peste tot în Biblie.

Este important să înțelegem că sistemul legii este prezentat de Biblie ca un sistem complet diferit. 
Unor comentatori le place să  despartă  legea în secțiuni și să trateze diferit părțile ei: legi morale și 
ceremoniale, civile, pentru sănătate etc. Despărțirea legii în această manieră poate să ajute uneori, dar 
este important să înțelegem în primul rând că  toată  legea era un singur sistem prin care se stabilea o 
relație între Dumnezeu și popor. Termenul „legea” se referă  de cele mai multe ori la tot ceea ce a fost 
oferit pe Muntele Sinai. Dumnezeu a oferit evreilor un sistem comprehensiv de guvernare care 
constituia o definiție a modului în care trebuie să se raporteze la El, și El la ei.

De aceea sistemul legii este numit „legământ”, un mijloc prin care este stabilită o relație între 
Dumnezeu și Israel. Acest lucru este foarte clar arătat de Scriptură. Cele zece porunci care constituiau 
inima sistemului sunt numite „legământul” în câteva locuri:

„Domnul a zis lui Moise: ,Scrie-ţi cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine şi 
cu Israel!’ Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. N-a mâncat deloc pâine şi n-a băut 
deloc apă. Şi Domnul a scris pe table cuvintele legământului, cele Zece Porunci.” (Exodul 34:27, 28).

Dacă veți citi întregul capitol, veți descoperi că  Dumnezeu a oferit lui Moise și alte legi pe lângă cele 
zece porunci. Acestea sunt cuvintele pe care Dumnezeu le-a poruncit lui Moise să le scrie, însă 
Dumnezeu Însuși a fost Cel care a scris cele zece porunci. Descoperim așadar că legământul implica mai 
mult decât cele zece porunci, că a inclus toate poruncile pe care Dumnezeu le-a dat lui Israel.

La acest punct, orice persoană inteligentă va ridica întrebarea: „De ce a făcut Dumnezeu acest 
legământ cu Israel? Nu le oferise El deja legământul cel veșnic ca mijloc desăvârșit prin care să 
stabilească  o legătură cu omenirea?  Nu aștepta întreaga omenire venirea Sămânței, a Celui care urma să 
împlinească  legământul?  Nu reprezintă legământul cel veșnic adevărata  relație pe care Dumnezeu o 
dorește și pe care o va avea cu copiii Săi? De ce atunci existența acestui legământ al legii, un legământ 
bazat pe supunerea unui sistem al regulilor, ceremoniilor, ritualurilor mai degrabă decât unirea cu 
Dumnezeu prin Fiul Său?” Apostolul Pavel urmează exact aceeași linie a rațiunii și ne răspunde acestei 
întrebări:

„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. 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. Căci, dacă moştenirea ar veni din Lege, nu mai vine din făgăduinţă; şi 
Dumnezeu printr-o făgăduinţă a dat-o lui Avraam. 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 3:16-19).

Pavel afirmă  că legea a fost „adăugată” până la sosirea Sămânței lui Avraam (Hristos). Cu alte 
cuvinte, Dumnezeu nu are decât un singur răspuns pentru omenire, un singur mijloc prin care El va 
stabili o relație cu copiii Săi, și anume Hristos și numai Hristos! Nu există  nicio altă  cale! Sistemul legii 
nu reprezintă o alternativă și nici nu a fost vreodată intenționată de Dumnezeu să funcționeze ca o 
alternativă. Și atunci, de ce a introdus Dumnezeu sistemul legii?  De ce a „adăugat” El legea când planul 
desăvârșit (Hristos) exista deja? Pavel explică că  a fost adăugat datorită călcărilor de lege. Cu alte 
cuvinte, datorită faptului că răspunsul pentru păcatele oamenilor nu sosise încă (Hristos), a fost nevoie 
de a găsi o cale pentru a restrânge păcatul în mijlocul poporului lui Dumnezeu până la sosirea căii celei 
desăvârșite. Așadar, Dumnezeu a oferit legea pentru

1. a reduce efectele păcatului până la sosirea soluției;
2. a-i ajuta pe oameni să înțeleagă natura păcatului;
3. a-i învăța pe oameni marile pericole ale păcatului;
4. a-i învăța pe oameni că exista o soluție pentru păcat;
5. a educa, a disciplina și a controla un grup de oameni pentru a asigura mediul necesar venirii 

Sămânței.
Acestea au fost scopurile existenței sistemului legii. Acestea sunt motivele pentru care Dumnezeu a 

oferit legea, pentru care a „adăugat”-o planului care exista deja și care era desăvârșit. A fost o paranteză, 
o măsură temporară  pentru a menține un anumit nivel de ordine și disciplină, pentru a învăța lecții 
vitale pentru pregătirea în vederea venirii lui Mesia.
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Atunci când Acesta a venit, acest sistem nu mai era necesar, temporalul trebuia să facă loc 
permanentului, parțialul desăvârșitului, umbra realității. În Hristos, oamenii vor înțelege ce este cu 
adevărat păcatul, motiv pentru care nu vor mai avea nevoie de definiții parțiale; vor înțelege pericolele 
păcatului, motiv pentru care nu vor mai avea nevoie de a fi amenințați cu pietre și execuții pentru a-L 
sluji pe Dumnezeu, motiv pentru care nu mai era nevoie de ceremonii care să-i curețe într-un ritual de 
impuritățile lor.

Legământul împlinit

Să repetăm: Isus Hristos este legământul cel veșnic al lui Dumnezeu. El este definiția legăturii pe care 
Dumnezeu dorește să o aibă și o va avea cu copiii Săi. Dumnezeu a declarat prin profetul Isaia:

„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire şi Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al 
poporului, ca să fii Lumina neamurilor.” (Isaia 42:6).

Să nu uităm definiția „legământului”; nu neapărat o înțelegere între două părți, ci mult mai exact, 
termenii unei relații. În grădina Eden, omul s-a despărțit de Dumnezeu. Legătura sa cu Creatorul Său a 
fost ruptă. Mulți dintre noi am înțeles în mod greșit natura problemei pentru că  am crezut că totul a fost 
despre călcarea unei reguli. Dar regula avea o importanță secundară. Dumnezeu nu era îngrijorat de 
pierderea unui fruct! Mulți au devenit confuzi și au fost încurcați în legalism pentru că  au crezut că  totul 
este despre lege! Acesta este motivul pentru care atât de mulți au decis să rezolve problema dintre ei și 
Dumnezeu prin păzirea legii. Un țel lipsit de speranță care nu va produce decât  o religie plină de 
frustrare, goliciune și fariseism.

Dar adevărata problemă era ruperea unei relații în care omul a ajuns să se teamă  și să nu mai aibă 
încredere în Dumnezeu. Nu fructul a fost problema, ci îngăduința sinelui, viața orientată către sine pe 
care au ales-o Adam și Eva și în cadrul căreia nu s-au mai încrezut în Dumnezeu. Putem demonstra 
adevărul acestei afirmații ridicând o simplă întrebare: dacă Adam și Eva l-a fi crezut pe șarpe, dar nu ar 
fi mușcat din fruct, ar mai fi fost vreo problemă? Răspunsul este evident pentru că  problema sigur că tot 
ar fi existat! Adevărata problema era relația ruptă de lipsa de încredere a omului în Dumnezeu și de 
noua natură  egoistă care a rezultat în despărțirea de Dumnezeu. Aceasta a fost problema pe care El 
trebuia s-o rezolve iar promisiunea Sa a fost că o va rezolva prin Sămânța femeii, prin Fiul Său, prin Cel 
care este legământul cel veșnic al lui Dumnezeu! Prin Isus El a decis să refacă  relația dintre Sine și 
omenire și asta este exact ceea ce a făcut.

„Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat 
slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele 
lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.” (2 Corinteni 5:18, 19).

„ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei 
harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui.” (Efeseni 1:5, 6).

Să recitim aceste pasaje cu atenție și să considerăm darul extraordinar pe care Dumnezeu ni l-a dat în 
cadrul noului legământ. Acesta nu are nimic de-a face cu ceea ce am făcut noi, cu ceea ce facem sau cu 
ceea ce putem face. Este numai despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Fiul Său. El ne-a împăcat 
cu Sine prin moartea Fiului Său, ne-a acceptat în Preaiubitul Fiu. Nu există nicio condiție sau nimic 
altceva din partea noastră, nicio regulă  la care trebuie să ne supunem, nicio lege pe care trebuie s-o 
împlinim. Tot ceea ce ne cere este să credem adevărul; asta este tot!!!

Următoarea întrebare poate fi ridicată: „Vrei să spui că sub Noul Legământ nu trebuie să trăim 
potrivit niciunui standard de bine și de rău?  Vrei să spui că  putem să facem orice rău dorim pentru că 
nu contează?” Întrebarea este interesantă  și este de înțeles, dar chiar întrebarea în sine demonstrează 
ignoranța față de ceea ce este cu adevărat noul legământ. Adevărul este că înțelegerea noastră cu privire 
la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru om prin Isus Hristos este extrem de limitată. Mulți dintre noi înțeleg 
că Isus a murit pentru a „plăti prețul pentru păcatele noastre” și că acolo se oprește darul lui Hristos. 
Aceasta este o idee foarte greșită. Isus nu a murit numai pentru a ne răscumpăra din păcatele noastre, 
dar El Își oferă propria viață tuturor celor care vor crede în El și Îl vor primi. Atât Ezechiel cât și Ieremia 
au vorbit despre această împlinire viitoare a legământului veșnic. Ieremia s-a referit la acesta ca fiind 
„Noul Legământ”, dar observați ceea ce au accentuat ambii profeți:

„Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea 
înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Niciunul nu va mai 
învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: ,Cunoaşte pe Domnul!’, ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic 
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până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul 
lor.” (Ieremia 31:33, 34).

„Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da 
o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi 
legile Mele.” (Ezechiel 36:26, 27).

Înțelegeți ce doreau ei să spună? Nici unul dintre ei nu vorbesc despre ceea ce omul va face sau 
despre ceea ce omul trebuie să facă ca parte din legământ. În ambele cazuri totul este despre ceea ce 
Dumnezeu va face. Este numai despre promisiunea lui Dumnezeu. El spune: „Voi pune Duhul Meu în voi 
şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele ...” Nu este despre copiii Săi care vor „păzi” poruncile sau care vor 
„împlini” legile. Este despre Dumnezeu care operează o schimbare în copiii Săi, schimbare care este atât 
de revoluționară, atât de drastică încât rezultatul final va fi acela că ei vor umbla în mod natural în 
armonie cu voința lui Dumnezeu. Nu legile și poruncile vor produce voia lui Dumnezeu în ei, ci 
împărtășirea de o nouă natură prin spiritul lui Dumnezeu.

Să reținem că spiritul lui Dumnezeu vine la noi în Noul Legământ ca Mângâietorul, ca spiritul lui 
Hristos Cel biruitor și înviat în copiii Săi. Este „Hristos în voi” ceea ce produce această viață care este în 
armonie cu Dumnezeu, motiv pentru care Hristos Însuși este noul legământ sau legământul cel veșnic! 
Hristos Însuși este definiția noii legături cu Dumnezeu. El ne acceptă datorită  lui Hristos și nu dintr-un 
alt motiv. Isus Însuși a spus foarte clar:

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6).
„Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; 

dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, 
neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă 
duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este 
judecat.” (Ioan 16:7-11).

Observați însemnătatea cuvintelor lui Isus. În cadrul noului legământ marele înlocuitor al legii este 
spiritul sfânt, Mângâietorul, cel care este de fapt prezența invizibilă a lui Hristos Însuși. În locul legii, va 
fi spiritul sfânt cel care va convinge oamenii de păcat - și observați definiția păcatului - „pentru că nu cred 
în Mine.” Neprihănirea nu va fi înțeleasă în termenii unui set de reguli, ci ca fiind legată de credința 
noastră  în Hristos. În Hristos ei vor avea chiar natura și caracterul lui Dumnezeu Însuși, chiar 
neprihănirea lui Dumnezeu, motiv pentru care ei nu vor avea nevoie să se concentreze asupra a zece 
reguli pentru a înțelege moralitatea. Ei vor avea această  moralitate în ei înșiși, implantată prin spiritul 
sfânt.

O experiență cu totul nouă
Acum începem să înțelegem care este motivul pentru care venirea lui Isus a constituit un eveniment 

atât de revoluționar. A fost evenimentul tuturor veacurilor, ceea ce a schimbat pentru totdeauna istoria și 
experiența rasei umane.

Cea mai mare tragedie este că mulți dintre noi privesc la ceea ce a realizat Isus prin întruparea Sa ca 
fiind simpla împlinire a unei obligații legale. Aceasta este una dintre cele mai mari doctrine false. Se 
crede că Isus a trebuit să moară pentru a satisface cerințele legii sau pentru a satisface cerințele  legale 
ale lui Dumnezeu. Asta este tot. Așadar, accentul în multe cercuri religioase este pe a fi acceptat legal de 
către Dumnezeu. Ei nu văd că viața, moartea și învierea lui Hristos ar avea vreun impact practic asupra 
vieților lor. În ceea ce-i privește, experiența religioasă este aceasta:

„Hristos a murit pentru păcatele mele pentru ca eu să  fiu iertat. Dacă accept iertarea Lui, Dumnezeu 
îmi va oferi o pagină curată. Acum, cu ajutorul Său trebuie să merg mai departe și să  păstrez acea 
înregistrare curată. Trebuie să mă străduiesc să împlinesc legea și prin acest mijloc să-mi păstrez 
înregistrarea curată.”

Isus Hristos a venit pe această  planetă  pentru a ne da viață, iar asta nu înseamnă numai că a venit 
pentru a ne oferi un drept legal de a fi mântuiți într-o bună  zi. Nu, deloc. Isus a venit pentru a împărtăși 
ceva extraordinar existenței noastre aici și acum, azi! Citiți aceste promisiuni incredibile și încercați să le 
înțelegeți:

„Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10).
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„Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi. Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi 
vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi. În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în 
Mine şi că Eu sunt în voi.” (Ioan 14:18-20).

Înțelegem noi aceste promisiuni uimitoare? Sunt acestea numai niște promisiuni ale împlinirii unei 
cerințe legale?  Isus a spus: „Am venit ca ei să aibă viață!”. De ce ar fi venit pentru a ne oferi ceva ce 
aveam deja? În mod clar, rasa umană nu poseda acea viață, dar Isus a venit să  ne împărtășească această 
viață  nouă. Așadar, El el spune ucenicilor: „Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.” Uimitor! 
Acest lucru indică faptul că  ucenicii nu aveau viață  și că nu urmau s-o aibă până în ziua la care se 
referea Isus (ziua Cincizecimii). Observați următoarele Sale cuvinte: în ziua aceea ei vor descoperi că El 
a fost în Tatăl, că Tatăl a fost în El și că El a fost în ei. Isus vorbea despre venirea spiritului sfânt, 
Mângâietorul interior care era El Însuși, revenind la Cincizecime pentru a trăi în lăuntrul copiilor Săi. 
Acesta este mijlocul prin care ei vor intra în posesia acestei vieți, această viață abundentă. Era în realitate 
Hristos Însuși, Hristos Cel biruitor și înviat venind să  trăiască în ei! Acesta este Noul Legământ! Nu 
putem vedea minunea incredibilă și frumusețea acestui adevăr?  Exact despre acest lucru vorbea Isus 
când a spus:

„În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: ,Dacă însetează 
cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice 
Scriptura.’ Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul 
Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.” (Ioan 7:37-39).

„Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.” Se crede că spiritul sfânt de aici a 
fost întotdeauna disponibil pentru copiii lui Dumnezeu de la începutul lumii. Dar Biblia este prea clară 
pentru a fi greșit înțeleasă. Indiferent despre ce este vorba aici, nu a fost disponibil până la proslăvirea 
lui Isus. Această manifestare a spiritului sfânt este același Mângâietor pe care L-a promis Isus: „Vă voi 
trimite un alt Mângâietor.” Acest Mângâietor era Cineva care nu mai fusese niciodată prezent înainte și 
care nu avea să vină decât după ce Isus urma să revină în cer pentru a-L trimite. Acesta era acel duh 
sfânt care nu fusese dat pentru că Isus nu fusese încă proslăvit.

Vedeți, acest Mângâietor nu era pur și simplu spiritul lui Dumnezeu așa cum s-a manifestat mereu în 
timpul vechiului testament; nicidecum! Acest Mângâietor era o entitate cu totul nouă care nu a mai 
existat niciodată  înainte. De fapt, acest Mângâietor a fost o Ființă care era atât divin cât și uman în 
același timp. Era o persoană care a suferit ispita, care a fost persecutată, care a experimentat toate 
încercările omenirii și care a înțeles prin experiență personală exact prin ce trebuie să treacă oamenii. 
Acest mângâietor era Isus Hristos Însuși așa cum se afirmă în mod clar (Ioan 14:18). Atunci când Isus a 
murit pe cruce, a fost primul moment în istoria universului când un asemenea Mângâietor a existat; o 
persoană divino-umană care suferise toate încercările omenirii. Aceasta este persoana care a fost înălțată 
la dreapta lui Dumnezeu, care a fost proslăvită în ziua Cincizecimii, prin această proslăvire împreună cu 
chiar viața și puterea Tatălui putându-se întoarce la copiii său ca un spirit dătător de viață (1 Corinteni 
15:45; Efeseni 4:10), împărtășind astfel această viață pe care le-o promisese. Atunci s-a împlinit profeția 
care spunea că ape vii vor curge din inimile celor care au crezut în Hristos.

Aceasta este realitatea cea vie a Noului Legământ. Realitatea Fiului Celui viu al lui Dumnezeu care a 
devenit unul dintre noi, trăind propria Sa viață  biruitoare în noi, fiind El Însuși Noul Legământ, noua 
legătură  dintre Dumnezeu și oameni! Nu este vorba despre tranzacții legale, ci despre transferul unei 
noi vieți. Este despre obținerea vieții și despre a o avea din abundență. Nu este numai despre ștergerea 
înregistrărilor din cărți, ci despre ape vii care curg din inimi și despre experimentarea cerului în timp ce 
suntem încă  pe pământ, chiar aici, azi. Cei care intră în această experiență a noului legământ, au într-
adevăr legile lui Dumnezeu scrise în inimile și mințile lor. Acea lege este legea cea vie, Isus Hristos 
Însuși! Nu putea exista o împlinire mai perfectă a acelei promisiuni. Cât de minunat este! Fie ca 
Dumnezeu să ne ajute să credem!
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„Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? 
Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în 
păcat?” (Romani 6:1, 2).
Ce înseamnă a fi mort față de păcat?  Înțelesul evident este acela 
că ajungem într-un loc în care nu mai răspundem păcatului. Așa 
cum un mort nu poate fi determinat să răspundă atracțiilor vieții, 
un mort nu poate fi determinat să păcătuiască. Aceasta este ideea 
lui Pavel din aceste versete iar el se asigură că am înțeles bine 
chiar câteva versete mai târziu:
„Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, 
pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să 
nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de 
păcat.” (Romani 6:6, 7).
Așadar, pentru a fi liberi de păcat, trebuie să fim morți față de 
păcat. Asta este ceea ce spune Pavel; când ești mort față de păcat, 
atunci problema păcatului este rezolvată. Dumnezeu a asigurat 
această moarte în Hristos și când prin credință viața noastră este 
unită cu viața lui Hristos, suntem „răstigniți cu Hristos” și în 

moartea Lui găsim eliberare de păcat.
„El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru 

neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.” (1 Petru 2:24).
Așadar, este ușor de înțeles ce înseamnă expresia „mort față de păcat.” Nu avem nicio șansă de a 

înțelege greșit.
Mort față de lege

Însă într-un alt loc descoperim exact aceeași exprimare, numai un singur cuvânt fiind schimbat:
„Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi sunteți morți față de Lege, ca să fiţi ai altuia, adică ai 

Celui ce a înviat din morţi; şi aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu.” (Romani 7:4 - KJV).
Aici el afirmă  că suntem morți față de lege. În versetele citate anterior, el afirma că suntem morți față 

de păcat. Cuvântul „păcat” a fost înlocuit de cuvântul „lege”. Să fim consecvenți. Dacă  a fi mort față de 
păcat înseamnă că nu mai răspundem păcatului, atunci ce înseamnă  a fi mort față de lege? Evident 
trebuie să însemne că  nu mai răspundem legii. Nu înseamnă că legea este abolită, tot la fel cum a fi mort 
față de păcat nu înseamnă că păcatul nu mai există. Înseamnă  că în ceea ce mă privește, nu există 
răspuns la păcat. În același fel, în ceea ce privește legea, în mine nu există răspuns către lege. Sunt mort 
față de lege.

Sigur că această afirmație îi va înfuria pe unii, dar în același timp nu există  nicio cale de a evita 
simplul adevăr biblic. Totul se clarifică  atunci când înțelegem că ceea ce înseamnă acest lucru este că nu 
mai suntem sub lege. Nu mai suntem guvernați de lege; acel sistem de guvernare nu mai este calea prin 
care Dumnezeu Își călăuzește copiii. Motivul comportamentului nostru nu este legea, căci noi nu 
răspundem legii. Pavel se exprimă astfel:

„Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile sunt legale pentru mine, dar 
nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.” (1 Corinteni 6:12 - KJV).

Putem să înțelegem ce spune el aici? Ideea lui este că legea nu-l poate opri din a face ceva pentru că el 
nu mai este guvernat de lege. El spune că „toate lucrurile sunt legale pentru mine!”. De aceea, în ceea ce 
privește legea, el poate să facă orice sau toate lucrurile pentru că legea nu mai este guvernatorul nostru. 
Acest lucru este comparabil cu un copil care a părăsit căminul și nu mai este sub jurisdicția părinților. 
Mama și tatăl nu-i mai poate dicta ce trebuie să facă, motiv pentru care comportamentul său nu se mai 
datorează poruncii părinților. El este acum liber de acel sistem de guvernare. Dar abuzează Pavel de 
libertatea lui?  Nicidecum. El spune că „nimic nu va pune stăpânire pe mine.” El este controlat și 
direcționat de spiritul lui Dumnezeu. Aceasta este o regulă mult mai înaltă decât oricare alta. 
Guvernatorul locuind înlăuntru, spiritul sfânt nu-l va lăsa să devină sclavul a ceea ce nu este bun, motiv 
pentru care el afirmă: „nimic nu va pune stăpânire pe mine.”

Așadar, este legea ceva rău? Este legea ceva păcătos?  Nicidecum. Dumnezeu nu le-a dat evreilor ceva 
care să le guverneze comportamentul și care să fie rău. Dar guvernarea legii nu a produs neprihănirea, 
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nu a făcut nimic desăvârșit, nu a făcut nimic perfect, motiv pentru care acel sistem de guvernare nu va 
putea niciodată produce oameni buni și nu va putea niciodată împlini dorințele inimii lui Dumnezeu.

„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).

„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).

Acesta este motivul pentru care acel sistem de guvernare trebuia să se schimbe. De fapt, acesta este 
motivul pentru care Dumnezeu nu a intenționat niciodată ca acela să fie un sistem permanent. Biblia 
afirmă clar că a fost numai un sistem temporal pentru a guverna oamenii până la venirea sistemului 
perfect al lui Dumnezeu.

„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).

Sistemul legii s-a sfârșit la venirea lui Hristos. Atunci când Hristos a revenit ca Mângâietorul la ziua 
Cincizecimii pentru a locui în adevăratul Israel al lui Dumnezeu pentru totdeauna, aceasta a fost 
împlinirea noului legământ. Acesta a fost implementarea noului sistem de guvernare a lui Dumnezeu, 
guvernarea inimii celei noi, guvernarea noii creații, guvernarea spiritului mai degrabă decât celei a legii.

Așadar, așa cum Hristos trăiește acum o viață pe deplin dedicată lui Dumnezeu care nu este 
guvernată de reguli ci de principiile unei naturi curate și neprihănite, tot așa cei care se împărtășesc de 
chiar viața Lui sunt guvernați de același principiu. Așadar, suntem eliberați de lege (de sistemul legii). 
Suntem morți față  de lege (nu ne mai trăim viețile sub controlul acesteia). Atenția noastră este 
îndreptată asupra lui Hristos care trăiește în noi; aceasta este realitatea noastră și acesta este modul în 
care viețile noastre sunt călăuzite și trăite.

Cum funcționează?
Cei care nu-L cunosc pe Hristos vor spune: „Este imposibil să trăiești astfel; trebuie să avem reguli 

pentru că altfel se va isca haosul.” Asta se datorează faptului că nu cunoaștem decât căile lumii și nu pe 
cele ale spiritului. În lume, atunci când ai de-a face cu oameni firești, este adevărat că trebuie să ai reguli. 
Oamenii firești trebuie să fie controlați de reguli, obligați de pedepse stricte. Este aceasta calea 
desăvârșită  a lui Dumnezeu? Este regula desăvârșită a lui Dumnezeu un sistem în care El spune 
„Supune-te sau vei fi pedepsit!”?  Din păcate, aceasta este calea în multe biserici „creștine”, aceasta este 
sigura cale pe care unii care pretind a fi creștini o cunosc. Ei nu văd nicio posibilitate de a-L sluji pe 
Dumnezeu fără reguli. Aceasta pentru că Hristos nu constituie pentru ei o realitate, ei nu știu ce 
înseamnă cu adevărat să-L ai pe Hristos ca o realitate vie, trăind în lăuntru. Dar adevărul este că 
guvernarea legii nu a constituit niciodată planul desăvârșit al lui Dumnezeu pentru omenire. Aceasta 
este calea de a trata oameni firești; aceasta este calea de a trata sclavi, dar nu calea prin care Dumnezeu îi 
călăuzește pe fiii împărăției.

Calea desăvârșită a lui Dumnezeu este calea noii creații. Prin implementarea spiritului Său în noi, El 
Însuși produce ceea ce dorește. El nu ne poruncește să facem ceva, ci crează în noi condițiile care produc 
ceea ce El dorește. Acesta este un sistem de guvernare desăvârșit; acest sistem produce ceea ce 
Dumnezeu dorește pentru că este El Însuși prin Fiul Său Cel care produce faptele. Acesta este noul 
legământ și aceasta este ceea ce primim în Hristos.

Fie ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Cei care vor continua să îmbrățișeze calea legii nu vor 
produce nimic mai mult decât neprihănirea legii, nimic mai bun decât ceea ce au avut scribii și fariseii. 
Tragedia este că o asemenea persoană va tinde mereu să creadă că ceea ce deține este suficient de bun.
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„Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din 
casa lui.” Aceste cuvinte profetice ale lui 
Hristos despre despărțirea care va avea loc la 
timpul din urmă în case și familii datorită 
credinței în El, se împlinesc din ce în ce mai 
des azi. Dar modul în care ele au devenit 
realitate pentru Bertha Schmidt a constituit o 
surpriză senzațională.
În prima perioadă a războaielor devastatoare 
ale lui Napoleon, atitudinea conducătorilor 
din Danemarca a displăcut. O armată  ostilă 
de soldați din Suedia și Rusia a intrat în 
Schleswig, capitala provinciei.
Pe drumul dintre Schleswig și Stralsund, 
invadatorii au adus distrugerea și ruina din 

sat în sat. Oamenii înfricoșați și-au părăsit căminele în încercarea de a se pune la adăpost.
Bertha locuia împreună cu fiul și nora ei într-un mic cătun care aparținea de un sătuc de pe drumul 

distrugerii. Atunci când a sosit știrea că toți locuitorii luau câte ceva din case și fugeau, Bertha s-a 
întrebat ce ar trebui să facă ei trei.

Datorită temperaturilor extrem de scăzute din timpul nopților, au decis să rămână acasă și să vadă ce 
se va întâmpla. Decizia lor a fost că este mai bine să fii ucis de arma unui soldat decât să mori încet 
înghețat pe undeva.

Au baricadat ușa din spate și pe cea din față cu cele câteva piese de mobilă pe care le aveau. Știau că 
asta nu-i prea ajuta căci soldații pur și simplu incendiau locuințele care le opuneau rezistență.

După ce au așezat mobila și după ce au încuiat toate obloanele și ferestrele, s-au așezat pe podea 
deprimați și obosiți.

Bertha și-a luat Biblia de pe noptieră  și a ținut-o în mâini. După ce s-a uitat la ea câteva minute, a 
spus: „Înconjoară-ne cu un zid Dumnezeul nostru, Ca mândrii noștri dușmani să fugă de frică.”

Fiul ei a fost șocat: „Mamă,” a replicat el: „Este credința ta atât de puternică? Chiar de aștepți ca 
Dumnezeu să construiască de jur împrejurul colibei noastre un zid atât de înalt și atât de puternic încât 
să reziste în fața unei armate?”

„Nu spune Biblia că nici măcar o vrabie nu cade la pământ fără știrea Tatălui nostru?” a răspuns ea cu 
bunătate și cu siguranță.

Fiul ei a tăcut. Și nora ei era tăcută. Dar Bertha a simțit tăișul ascuțit al necredinței și ridiculizării. Și-ar 
fi dorit ca și ei să aibă încredere în Dumnezeu în această situație de viață și de moarte.

Vântul glacial de ianuarie a început să crească în putere, făcându-i pe toți trei să se gândească la 
sărmanii lor vecini și prieteni care-și părăsiseră căminele în disperare. Pe măsură ce sunetul vântului 
creștea în intensitate, își dădeau seama că furtuna devenea din ce în ce mai puternică. Prietenii lor nu 
mai aveau nicio șansă de a supraviețui.

Pe la miezul nopții furtuna parcă  s-a mai liniștit ceea ce a adus un sentiment sinistru minților lor deja 
tulburate. Atunci când orologiul din oraș a sunat cel dintâi din cele douăsprezece gonguri, a răspândit 
un sunet care aducea parcă sentimentul dezastrului tuturor celor care-l auzeau.

După ce cel de-al doisprezecelea gong a răsunat și s-a așternut din nou tăcerea aceea profundă, un alt 
sunet a început să se audă. Era sunetul muzicii trupelor care mărșăluiau. Acesta creștea în intensitate pe 
măsură ce armata se apropia de sătucul ce părea pustiu. Bertha, fiul și nora ei știau că sosise ceasul fatal. 
Fiul și-a întins mâna și a prins-o pe soția lui de mână. Apoi a luat și mâna lui Bertha. Au stat pe podea 
ținându-se de mâini pe măsură ce armata de apropia.

Bertha care acum o prinsese și pe nora ei de mână, i-a strâns pe amândoi și a repetat din nou tare: 
„Înconjoară-ne cu un zid Dumnezeul nostru, Ca mândrii noștri dușmani să fugă de frică.” Dar se părea 
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că aceste cuvinte nu avuseseră niciun efect asupra celor doi. „Cuvintele unei femei nebune” gândeau cei 
doi tineri. Dar chipul lui Bertha exprima faptul că ea vorbea foarte serios.

Ropotul cizmelor ce mărșăluiau ajunsese foarte puternic. Strigătele soldaților puteau fi auzite foarte 
clar: ardeau și jefuiau toate casele. Era numai o chestiune de timp până când și căminul familiei Schmidt 
avea să fie consumat de flăcări. Țipete străpungeau celelalte sunete îngrozitoare pentru a-i înștiința că 
unii rămăseseră în urmă  și că acum plăteau pentru asta cu viețile lor. Sunetul flăcărilor se adăuga 
agoniei ce era aproape imposibil de suportat datorită neputinței de a vedea când sau prin cine va începe 
și distrugerea lor. Vacarmul a crescut din ce în ce mai mult în intensitate. Moartea și distrugerea erau 
pretutindeni. Era îngrozitor, cel puțin pentru fiu și pentru noră. Bertha se ruga în tăcere cu capul plecat.

După ceea ce a părut a fi o eternitate în oroare, zgomotul a început să se reducă. Sunetul pașilor se 
îndepărta de parcă invadatorii mărșăluiau spre următorul sat. Au așteptat ascultând cu atenție. După un 
timp, s-a așternut din nou liniștea. Au căzut de acord să aștepte până ce vor apare razele soarelui de 
dimineață  înainte de a încerca să arunce o privire afară. Așteptarea în tăcerea de mormânt a fost aproape 
la fel de greu ca suportarea sunetului strigătelor victimelor invadatorilor. Dar au așteptat.

Când Bertha s-a ridicat de pe podea și s-a îndreptat spre o fereastră, știa că Dumnezeu încă era în 
controlul întregului univers. Era evident faptul că  Domnul nu numai că-i auzise rugăciunea și declarația 
ei de credință, dar și că răspunsese și o onorase. Bertha căzu pe genunchi din nou și începu să-L 
preamărească pe Dumnezeu cu voce tare.

Doi necredincioși, care împliniseră parțial în viețile lor cuvintele lui Hristos care a spus că „omul va 
avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui”, au recunoscut cu bucurie că greșiseră amarnic prin 
necredință.

Privind printr-un oblon, tot ceea ce puteau vedea era strălucirea zăpezii. De la o fereastră la alta, 
priveliștea era identică. Fiecare oblon pe care l-au putut deschide le-a descoperit aceeași priveliște.

Când au forțat ușa de la intrare, au descoperit că zăpada fusese viscolită într-o grămadă mai mare 
decât casa lor. După ce au săpat pentru a ieși și au mers de jur împrejurul casei, au rămas fără cuvinte. 
Zăpada se strânsese într-un morman uriaș de jur împrejurul casei, ascunzând-o complet. Fuseseră 
ascunși de acest zid de zăpadă!

Cuvântul „antioxidanți” este familiar multora, însă 
există totuși multe persoane care nu înțeleg ce sunt 
aceștia. Așa cum le spune și numele, antioxidanții 
sunt substanțe capabile de a contracara stricăciunea, 
adică efectele oxidării (combinației unei substanțe cu 
oxigen) în țesutul animal. Antioxidanții sunt nutrienți 
(vitamine și minerale) și enzime (proteine din trupul 
nostru care asistă reacțiile chimice). Se crede că aceștia 
joacă un rol în prevenirea unor boli cronice cum ar fi 
cancerul, bolile de inimă, Alzheimer, artritele 
reumatoide, cataractele, și alte boli.
„Antioxidant” este un nume colectiv pentru vitamine, 
minerale, carotenoide (pigmenții galbeni și roșii care 
se găsesc în plante, alge și unele bacterii) și polifenoli 

(substanțe chimice care se găsesc în plante) care 
protejează corpul de dăunătorii „radicali liberi”. În corpul omenesc au loc milioane procese tot timpul. 
Aceste procese necesită oxigen. Din păcate, același oxigen dătător de viață poate crea și efecte 
dăunătoare sau substanțe oxidante care pot cauza perturbări la nivel celular ce conduc la boli cronice.

Acești oxidanți, cunoscuți de obicei sub numele de „radicali liberi”, sunt de asemenea introduși și 
prin surse exterioare cum ar fi expunerea la soare sau poluarea. Alte mijloace includ stresul ca și 
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băuturile alcoolice, alimentele nesănătoase și consumul de tutun. În același fel în care oxidanții produc 
mizerie creând găuri la suprafața obiectelor inanimate, oxidanții din lăuntrul corpului crează probleme 
la nivelul celulelor. Radicalii liberi produși în urma acestui atacă celulele sănătoase, de obicei ADN-ul ca 
și proteinele și grăsimile.

Cei mai cunoscuți antioxidanți includ vitamina A (găsită în sucul de morcov, cartofi, dovleac, pepene 
galben și ardeii roșii dulci), vitamina C (găsită în ardeii dulci și citrice), vitamina E (găsită în uleiuri, 
cereale, semințe și nuci), și seleniu (găsit în nucile braziliene, carne, ton etc.). Carotenoidele beta caroten, 
luteina și licopenul acționează  ca antioxidanți puternici și sunt responsabili de adăugarea culorilor la 
multe fructe și vegetale. De exemplu, morcovul și dovleacul nu ar fi portocalii fără beta caroten. Luteina, 
foarte importantă  pentru ceea ce vedem noi cu ochii, este abundentă în vegetalele care au multe frunze 
verzi. Licopenul este prezent în fructele și vegetalele roșii, cel mai mult în roșii. Astfel, nu este 
surprinzător faptul că mulți experți subliniază importanța dietei „colorate.”

Se sugerează însă că suplimentele de vitamine și de minerale nu trebuie folosite ca înlocuitori ai unei 
diete sănătoase, echilibrate. De fapt, datorită  multor studii cu concluzii conflictuale asupra efectelor 
suplimentelor de antioxidanți, mulți experți nu recomandă  utilizarea acestor suplimente. Este de 
asemenea important de notat faptul că  există și posibilitatea de a ne supra suplimentăm corpul prin 
ingerarea a mai mult decât doza zilnică recomandată pentru anumite vitamine și minerale. Vitaminele 
A și E sunt grăsimi solubile, ceea ce înseamnă  că  excesul este depozitat în ficat și în țesuturile grase în 
loc de a fi eliminate rapid, ceea ce creează un risc de toxicitate. Cel mai bine este să avem o dietă  bogată 
în fructe, vegetale, nuci și cereale.

Multe studii au demonstrat legătura dintre radicalii liberi și un număr de boli degenerative asociate 
cu îmbătrânirea. Astfel, este posibil ca antioxidanții să poată fi eficienți în reducerea incidenței 
cancerului, bolilor cardiovasculare, Alzheimer, cataracta, atacul de cord și degenerescența maculară.

Antioxidanții reduc efectul oxidanților periculoși prin faptul că se leagă de aceste molecule 
periculoase și reduc puterea lor distructivă. Antioxidanții pot de asemenea să  ajute la repararea celulelor 
deja afectate.

Alegând fructele și vegetalele crude mai degrabă  decât cele preparate termic, asigurați cea mai mare 
concentrare și cea mai bună absorbție de antioxidanți. Dieta reprezintă cea mai eficientă cale de a asimila 
cantitatea optimă de carotenoide care deține proprietăți antioxidante care luptă împotriva bolii. 
Consumând fructe și vegetale crude care conțin carotenoide sub formă de salate, piureuri etcetera, veți 
obține cea mai mare cantitate de antioxidanți din aceste alimente. De asemenea, o cantitate mică de 
grăsime dietetică va ajuta la absorbirea carotenoidelor, motiv pentru care vă încurajez să  adăugați o 
peliculă de ulei de măsline sau altceva care conține grăsime nesaturată.

Cel mai bine este să  vă procurați nutrienții din alimente, așa că desfătați-vă în salate de spanac, cartofi 
și alte vegetale rumenite în ulei de măsline. Un supliment poate de asemenea să ajute la creșterea 
nivelului de carotenoide atunci când dieta nu face față  cererii, dar consumarea de hrană naturală este cel 
mai bine.

Un autor creștin afirma următoarele: „Pentru a ști care sunt cele mai bune alimente, trebuie să 
studiem planul original al lui Dumnezeu pentru dieta omului. Cel care a creat omul și care îi înțelege 
nevoie, i-a arătat lui Adam care este hrana potrivită pentru el: ,Iată că  v-am dat orice iarbă care face 
sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie 
hrana voastră. (Geneza 1:29). După ce a părăsit Edenul pentru a-și câștiga existența prin cultivarea 
pământului care era sub blestemul păcatului, omul a primit permisiunea de a mânca de asemenea 
și ,iarba de pe câmp.” (Geneza 3:18).

Cerealele, fructele, nucile și vegetalele constituie dieta aleasă pentru noi de Creatorul nostru. Aceste 
alimente, preparate în cel mai simplu și natural mod cu putință, sunt cele mai sănătoase și hrănitoare. 
Ele oferă o putere, o rezistență  și o vigoare a intelectului care nu sunt conținute de o dietă mai complexă 
și mai stimulatoare.” („Ministry of Healing” pag. 295).

Căile lui Dumnezeu sunt întotdeauna cele mai bune și, cu toate că de multe ori nu înțelegem pe 
deplin sfaturile Sale, prin harul Său ar trebui să le urmăm, știind că ele sunt mereu numai spre binele 
nostru. Așadar, data viitoare când veți merge la cumpărături, amintiți-vă de cuvântul „antioxidanți”. Să 
mâncăm având în vedere sănătatea noastră, nu numai apetitul nostru.
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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,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le 

descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege

care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.

La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic, 
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre 

subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în

lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și 

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 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 la adresa divinavindecare@gmail.com iar 

noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Nr.	  58	  	  Octombrie	  2014
Tiraj	  750	  exemplare

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	  dorește.	  Multiplicarea	  este	  
nu	  numai	  permisă,	  ci	  și	  puternic	  încurajată.	  Pentru	  orice	  
informații	  şi	  alte	  materiale,	  vă	  rugăm	  să	  ne	  contactați.

Ne puteți urmări și pe canalul Divina 
Vindecare de pe YouTube (copiind în browser-

ul 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 prezentări. Aceste 
prezentări video au fost înregistrate începând cu 

anul 2006 și tratează diverse aspecte ale 
Evangheliei strict din punct de vedere biblic. 
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă 

recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică. 
Vizionare binecuvântată!

Linkuri  utile

Heart for Truth

Restoration Ministry

Revelation 14:12

Filadelfia

Vă invităm să vizitați și saitul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect 
care este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca 
în mod gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul 

timpului, pe saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru 
cei mai mici și pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre 

materialele noi pe măsură ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la 
adresaedi@gmail.com pentru a ne comunica adresa dumneavoastră și orice alte 

gânduri și sugestii legate de acest proiect.
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