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Atunci Petru
s-a apropiat de El,
ºi I-a zis:
„Doamne,
de câte ori sã iert
pe fratele meu
când va pãcãtui
împotriva mea?
Pânã la ºapte ori?”
Isus i-a zis:
„Eu nu-þi zic pânã
la ºapte ori, ci
pânã la ºaptezeci
de ori câte ºapte.
Matei18:21-22
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Cuvântul Adevãrului

Noul legãmânt are trei
caracteristici principale.
Prima dintre ele este însuºirea interioarã a poruncilor lui
Dumnezeu de cãtre popor. În
Vechiul legãmânt, poruncile lui
Dumnezeu erau scrise pe table de
piatrã (în primã fazã) ºi, deci,
acþionau din exteriorul individului,
aducându-i „cunoºtinþa pãcatului”, dupã exprimarea Sfântului
Pavel (Rom. 7:7 ºi urm.), instrucþiunile pentru ispãºirea lui temporarã, dar ºi cunoºtinþa voii lui
Dumnezeu. În Noul legãmânt,
însã, Dumnezeu nu îºi mai scrie
poruncile pe niºte lespezi, ci
chiar în inimile membrilor
poporului Sãu.
A doua caracteristicã a
Noului legãmânt este cunoaºterea lui Dumnezeu. Într-adevãr,
cunoaºterea lui Dumnezeu în
Vechiul Testament a fost accesibilã în diferite moduri, dar au
existat ºi perioade lungi de ignoranþã spiritualã. Mai târziu,
cunoaºterea poruncilor lui Dumnezeu a devenit apanajul castei
preoþeºti ºi a cãrturarilor din sinagogi, o cunoaºtere rezervatã
celor iniþiaþi, în timp ce oamenii
de rând erau chiar dispreþuiþi
pentru lipsa lor de cunoaºtere
(Ioan 7:49; 9:34). Acum, însã,
orice credincios, ca pãrtaº al
acestui legãmânt, deþine cunoaºterea poruncilor dumnezeieºti
suficientã pentru a-ºi mântui
sufletul ºi a mãrturisi altora despre
credinþa sa.
A treia caracteristicã a legã-

mântului promis în Ieremia 31
este iertarea pãcatelor. Este clar
faptul cã aceastã iertare este
posibilã doar prin ispãºirea pe care
Mântuitorul a realizat-o odatã
pentru totdeauna, de aceea ea nu
trebuie limitatã doar la un moment unic din viaþa credinciosului. Dumnezeu, prin Noul
Legãmânt, îi promite poporului
Sãu iertarea zilnicã pentru pãcatul
mãrturisit ºi, deci, posibilitatea
unei continue reconcilieri cu El.
Este clar faptul cã pãrtaºii
acestui legãmânt sunt creºtinii,
care formeazã noul Israel al lui
Dumnezeu ºi care beneficiazã de
cele trei mari binecuvântãri
amintite mai sus. Observãm
faptul cã ºi în acest text, Sfânta
Scripturã ne aratã legãtura dintre
iertarea lui Dumnezeu ºi potenþialul spiritual pe care îl conferã
intrarea în legãmântul cu Dumnezeu. Interiorizarea legilor ºi a
cunoaºterii lui Dumnezeu face
posibilã experimentarea continuã
a iertãrii lui Dumnezeu ºi practicarea ei în relaþiile cu semenii.
De aici înþelegem ºi faptul cã ori
de câte ori îi iertãm pe fraþi, o
facem pentru cã Dumnezeu, în
bunãtatea Sa, ne-a iertat mai întâi,
iar asta înseamnã cã meritele nu
sunt ale noastre. Iertarea pe care
o acordãm altora provine din iertarea acordatã nouã de Dumnezeu.

IERTAREA LUI
DUMNEZEZU ESTE
NECONDIÞIONATÃ
Continuând cercetarea trãsãturilor iertãrii lui Dumnezeu, pe
care trebuie sã ni le însuºim
atunci când iertãm, se mai poate

