Capitolul 6

Ce a fĆcut posibil crucea?

Când Galatenii au ascultat Evanghelia vestit£ de Pavel inima lor a fost atras£ spre
Mântuitorulèispref£g£duinìavieìiiveènice.Prininfluenìaunorfariseicarenuînìeleseser£
înc£ ce înseamn£ neprih£nire prin credinì£, bisericile Galatiei au început s£ treac£ sub
vechiulleg£mântcrezândc£vorprimif£g£duinìaprinp£zireaLegii.Cutoatec£niciceice
cereau t£ierea împrejur nu p£zeau Legea (versetul 13), aceètia le cereau convertiìilor din
bisericileGalatieis£renunìelalibertateapecareoaveauînHristosèis£Ǧèipun£peumeriun
jugpecareniciiudeiinulǦaupututduce.AcestjugnuafostcerutdeDumnezeu,pentruc£
El a oferit întotdeauna mântuirea prin har èi credinì£. Oamenii care au c£zut în robia
p£catuluitrebuieajutaìis£vad£minunatarealitateamântuiriiprincredinì£èineprih£nirea
pecareoastfedeviaì£oaduce.

Of£ptur£nou£–iat£ceneprezint£Epistolac£treGalateni.UnomnouînHristos.
Aceastaestef£g£duinìaluiDumnezeu,pecaretrebuies£ocredemèiprinDuhuls£otr£im.

Dup£ cum Biblia ne prezint£ dou£14 legi — una neschimb£toare çi veçnic£, iar
cealalt£trec£toare,provizorie—totastfelsuntdou£leg£minte.Leg£mântulharuluiafost
f£cut întâia dat£ cu omul în Eden, când, dup£ c£dere, sǦa dat o f£g£duinì£ divin£ — c£
s£mânìa femeii urma s£ zdrobeasc£ capul çarpelui. Leg£mântul acesta le oferea tuturor
oameniloriertareçisprijinulharuluiluiDumnezeupentruascultareviitoareprincredinìaîn
Hristos.Lisef£g£duia,deasemenea,viaìaveçnic£,cucondiìiacredincioçieifaì£deLegea
luiDumnezeu.Înfelulacesta,patriarhiiauprimitn£dejdeamântuirii.

Acelaçi leg£mânt a fost reînnoit faì£ de Avraam în f£g£duinìa: „Toate neamurile
p£mântuluivorfibinecuvântateîns£mânìata”(Geneza22:18).Aceast£f£g£duinì£ar£ta
spreDomnulHristos.AçaaînìelesǦoAvraam(veziGalateni3:8,16)çiçiǦapusîncredereaîn
DomnulHristospentruiertareap£catelor.CredinìaaceastaiǦafostsocotit£caneprih£nire.
Leg£mântul cu Avraam menìinea,de asemenea, autoritatea LegiiluiDumnezeu.Domnul
SǦaar£tatluiAvraamçiiǦazis:„EusuntDumnezeulcelAtotputernic;umbl£înainteaMeaçi
fiif£r£prihan£”(Geneza17:1).M£rturialuiDumnezeucuprivirelaservulS£ucredinciosa
fost: „Avraam a ascultat de porunca Mea çi a p£zit ce iǦam cerut, a p£zit poruncile Mele,
orânduirile Mele çi legile Mele”(Geneza26:5).fiDomnul iǦa spus:„Voi pune leg£mântul
MeuîntreMineçitineçis£mânìatadup£tine,dinneamînneam;acestavafiunleg£mânt
veçnic,înputereac£ruiaEuvoifiDumnezeult£uçialseminìeitaledup£tine”(Geneza17:
7).

Deçiacestleg£mântafostf£cutcuAdamçireînnoitcuAvraam,apututfiratificat
numailamoartealuiIsusHristos.Elexistaseînchipdef£g£duinì£aluiDumnezeudelacea
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 Legea moralĉ care este sfântĉ, dreaptĉ, bunĉ ƕi veƕnicĉ ƕi din care fac parte cele zece porunci  ƕi legea
ceremonialĉ,careafostdatĉcuscopuldeaexemplificafelulîncareDumnezeupoateoferiiertare.
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dintâi comunicare f£cut£ cu privire la mântuire; fusese primit prin credinì£; çi cu toate
acestea,cândafostratificatdeDomnulHristos,afostnumitunleg£mântnou.Legealui
Dumnezeust£tealabazaacestuileg£mânt,careînprincipiueraunacordpentruaǦiaduce
din nou pe oameni în armonie cu voinìa divin£, açezânduǦi întrǦo poziìie în care puteau
ascultadeLegealuiDumnezeu.

Un alt contract — numit în Scriptur£ „vechiul leg£mânt” — a fost încheiat între
DumnezeuçiIsrael,laSinai,çiafostapoiratificatprinsângelejertfei.Leg£mântulavraamic
afostratificatprinsângeleDomnuluiHristosçiafostnumit„aldoilea”sau„noul”leg£mânt,
deoarecesângelecucareafostsigilatafostv£rsatdup£sângeleprimuluileg£mânt.Faptul
c£ noul leg£mânt era valabil în zilele lui Avraam reiese în mod clar din aceea c£ a fost
confirmat atunci atât prin f£g£duinì£, cât çi prin jur£mântul lui Dumnezeu, cele „dou£
lucruricarenusepotschimbaçiîncareestecuneputinì£caDumnezeus£mint£”(Evrei6:
18).

Dar,dac£leg£mântulavraamicconìineaf£g£duinìamântuirii,decesǦamaif£cutun
altleg£mântlaSinai?Înrobie,poporulpierduseînmarem£sur£cunoaçtereadeDumnezeu
çi a principiilor leg£mântului avraamic. EliberânduǦi din Egipt, Dumnezeu a c£utat s£ le
descopereputereaçimilaSa,pentrucaeis£fief£cuìis£ǦLiubeasc£çis£aib£încredereîn
El. IǦa dus la Marea Roçie, unde, fiind urm£riìi de egipteni, sc£parea p£rea c£ este
imposibil£.Aceastapentrucaeis£Ǧçipoat£daseamadetotalalorneputinì£,denevoialor
deajutordumnezeiesc,cumçidefaptulc£Ellucraseizb£virealor.Înfelulacesta,eiaufost
umpluìi de iubire çi recunoçtinì£ faì£ de Dumnezeu çi de încredere în puterea Lui de aǦi
ajuta.ElfiǦialipisedeSine,caEliberatorallordinrobiatrec£toare.

Darmaieraunadev£r,multmaimare,caretrebuias£fieînscrisînmintealor.Tr£ind
înmijloculidolatrieiçialcorupìiei,einuaveauoconcepìiedreapt£cuprivirelasfinìenialui
Dumnezeu,lap£c£toçeniaf£r£marginiainimiilor,lafaptulc£îneiînçiçinuaveauniciun
pic de putere pentru a da ascultare Legii lui Dumnezeu, precum çi la nevoia lor dup£ un
Mântuitor.Toateacesteatrebuias£leînveìe.

Dumnezeu iǦa adus la Sinai, unde fiǦa descoperit slava, leǦa dat Legea Sa çi
f£g£duinìaunormaribinecuvânt£ri,cucondiìiaascult£rii:„Dac£veìiascultaglasulMeuçi
dac£veìip£zileg£mântulMeu....Îmiveìifioîmp£r£ìiedepreoìiçiunneamsfânt”(Exod
19:5Ǧ6).PoporulnuçiǦadatseamadep£c£toçeniainimiilorçidefaptulc£,f£r£Hristos,era
imposibilpentrueis£ìin£LegealuiDumnezeu;çi,înmodpripit,auîncheiatunleg£mântcu
Dumnezeu.Avândimpresiac£suntînstares£realizezeproprialorneprih£nire,audeclarat:
„VomfaceçivomascultatotceazisDomnul”(Exod24:7).Eiaufostmartoriaiproclam£rii
Legii întrǦo m£reìie însp£imânt£toare çi au tremurat de groaz£ înaintea muntelui; çi, cu
toateacestea,nǦautrecutdecâtcâtevas£pt£mâniçiauruptleg£mântulcuDumnezeu,sǦau
plecatpân£lap£mântçisǦauînchinatînainteaunuichipcioplit.Einumaiputeaun£d£jdui
în bun£voinìa lui Dumnezeu pe temeiul unui leg£mânt pe care îl c£lcaser£; çi acum,
v£zânduǦçip£c£toçenialorçinevoiadeiertare,aufostaduçiînsituaìiadeaǦçidaseamade
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nevoialordup£unMântuitor,descoperitînleg£mântulavraamicçipreînchipuitînjertfele
aduse.Acum,princredinì£çiiubire,aufostlegaìideDumnezeucaIzb£vitorallordinrobia
p£catului.Acumeraupreg£tiìis£preìuiasc£binecuvânt£rilenouluileg£mânt.

Condiìiile„vechiuluileg£mânt”erau:ascult£çiveitr£i.„S£leîmplineasc£omul,ca
s£tr£iasc£prinele”(Ezechiel20:11;Leviticul18:5);dar„blestemats£fiecinenuvaîmplini
cuvintelelegiiacesteiaçicinenulevaface”(Deuteronomul27:26).Noulleg£mântafost
întemeiat pe „f£g£duinìe mai bune” — f£g£duinìa iert£rii p£catelor çi a harului lui
DumnezeudeaînnoiinimaçiaoaduceînarmoniecuprincipiileLegiiluiDumnezeu.„Iat£
leg£mântul pe careǦl voi face cu casa lui Israel, dup£ zilele acelea, zice Domnul: Voi pune
LegeaMeaînl£untrullor,ovoiscrieîninimalor...levoiiertanelegiuireaçinuǦMivoimai
aduceamintedep£catullor”(Ieremia31:33Ǧ34).

Aceeaçi Lege care a fost s£pat£ pe tablele de piatr£ este scris£ de Duhul Sfânt pe
tablele inimii. În loc s£ încerc£m s£ realiz£m propria noastr£ neprih£nire, noi primim
neprih£nirea Domnului Hristos. Sângele S£u face isp£çire pentru p£catele noastre.
Ascultarea Lui este primit£ ca fiind a noastr£. Apoi, inima ren£scut£ prin Duhul Sfânt va
aduce „roadele Duhului”. Prin harul lui Hristos, vom tr£i în ascultare de Legea lui
Dumnezeu,scris£acumîninimilenoastre.AvândDuhulluiHristos,vomumblaaçacuma
umblatEl.Prinprofet,Eldeclar£despreSine:„Vreaus£facvoiaTa,Dumnezeule!fiLegea
Taesteînfundulinimiimele”(Psalmii40:8).Iarcânderaînmijloculoamenilor,Elaspus:
„Tat£lMeunuMǦal£satsingur,pentruc£totdeaunafacceǦIestepl£cut”(Ioan8:29).Iat£
ceaf£cutcrucea!

Apostolul Pavel arat£ l£murit leg£tura dintre credinì£ çi Lege în cadrul noului
leg£mânt.Elzice:„Fiindc£suntemîndrept£ìiìiprincredinì£,avempacecuDumnezeuprin
Domnul nostru Isus Hristos”. „Deci, prin credinì£ desfiinì£m noi Legea? Nicidecum, noi
înt£rim Legea.” „C£ci lucru cu neputinì£ Legii, întrucât firea p£mânteasc£ o f£cea f£r£
putere”—eanuputeas£Ǧlîndrept£ìeasc£peom,pentruc£,înnaturasap£c£toas£,elnu
putea s£ ìin£ Legea — „Dumnezeu a osândit p£catul în firea p£mânteasc£, trimiìând, din
pricina p£catului, pe Însuçi Fiul S£u întrǦo fire asem£n£toare cu a p£catului, pentru ca
poruncaLegiis£fieîmplinit£înnoi,caretr£imnudup£îndemnurilefiriip£mânteçti,cidup£
îndemnurileDuhului”(Romani5:1;3:31;8:3Ǧ4).

Lucrarea lui Dumnezeu este aceeaçi în toate timpurile, deçi sunt diferite trepte de
dezvoltare çi diferite manifest£ri ale puterii Sale, pentru a putea face faì£ nevoilor
oamenilordindiferitetimpuri.Începândcuprimaf£g£duinì£aEvangheliei,coborândprin
timpurilepatriarhaleçiiudaiceçiajungândpân£învremurilenoastre,arelocodesf£çurare
progresiv£ a scopurilor urm£rite de Dumnezeu în planul de mântuire. Mântuitorul
preînchipuit în ritualurile çi ceremoniile legii iudaice este acelaçi cu Cel descoperit în
Evanghelie. Norii care înv£luiau fiinìa Sa divin£ sǦau dat la o parte; ceaìa çi umbrele au
disp£rutçiIsus,R£scump£r£torullumii,Sedescoper£.El,careaproclamatLegeapeSinaiçi
careiǦadatluiMoisepreceptelelegiiceremoniale,esteacelaçicarearostitPredicadepe
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Munte.MarileprincipiialeiubiriiluiDumnezeu,pecareleǦaprezentatcatemelieaLegiiçi
profeìilor,suntnumaiorepetareaceeaceiǦaspusprinMoise,poporuluievreu:„Ascult£,
Israele!Domnul,Dumnezeulnostru,estesingurulDomn.S£iubeçtipeDomnulDumnezeul
t£u,cutoat£inimata,cutotsufletult£uçicutoat£putereata”.„S£iubeçtipeaproapele
t£u ca pe tine însuìi” (Deuteronomul 6: 4Ǧ5; Leviticul 19: 18). În ambele dispensaìiuni,
Înv£ì£torulesteacelaçi.CerinìeleluiDumnezeusuntaceleaçi.C£citoatepornescdelaCel,
„încarenuestenicischimbare,niciumbr£demutare”(Iacov1:17).

Concluzie:

Epistolac£treGalatenineǦaar£tatcareesterelaìiedintreleg£minte,credinì£,lege
èineprih£nire.Înlocdeafifolosit£pentrual£saoameniiînp£cateleloraceast£scrisoare
inspirat£ ar trebui promovat£ pentru a le ar£ta posibila eliberare de sub robia p£catului.
P£catulpoateèitrebuieînvinsînviaìafiec£ruicredincios.

CândDomnulIsusap£r£sitcerulpentruavenipep£mântèiadeveniunacunoiEla
venit purtând cu Sine gândul c£ în sângele S£u exist£ eliberare de sub robia p£catului. gi
întrǦadev£r, sângele care a curs la Golgota èi care acum este prezentat în faìa tronului
haruluiareînc£putereas£necur£ìeasc£deoricenelegiuire.

De pe fiecare pagin£ a acestei epistole r£sun£ cu putere chemarea la o încredere
neclintit£înputereasângeluiluiHristos,laocredinì£neînfrânt£înputerealuiDumnezeuèi
în f£g£duinìele Sale. „Îndr£zniìi” au fost cuvintele Domnului Hristos èi dup£ cum Iov a
îndr£znits£cread£,deèitotulînjuruls£ueraîntuneric,totaèatrebuies£neridic£mèinoi
privirilespreceruri,spreloculundeMarelenostruPreotnereprezint£înainteaTat£luièis£
credemc£p£catulnumaiesteopiedic£pentrucelcecredecuadev£rat.
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TESTUL 6

Numeƕiprenume:
________________________________

FaceìiunrezumatalEpistoleic£treEvrei:
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Nota:

