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Scrierea	  legii	  în	  inimă	  înseamnă	  locuirea	  lui	  Hristos	  în	  noi.	  Hristos	  a	  fost	  legea	  vie,	  
legea	  manifestată	  în	  viaţță.	  Duhul	  lui	  Hristos	  este	  Duhul	  acelei	  vieţți	  divino-‐umane	  trăită	  în	  
ascultare	  de	  poruncile	  lui	  Dumnezeu.	  Acesta	  este	  Duhul	  pe	  care	  Îl	  pune	  El	  în	  noi	  –	  Duhul	  Lui	  
locuind	  în	  noi.	  Legea	  lui	  Dumnezeu	  este	  slujită	  de	  Duhul	  lui	  Dumnezeu.	  Când	  ajunge	  în	  inimă,	  
ea	  este	  Hristos	  Însuşi;	  este	  “Hristos	  în	  voi,	  nădejdea	  slavei”	  [Col.	  1:27].	  Şi	  când	  Hristos	  vine	  în	  
inimile	  noastre,	  El	  este	  legea	  vie,	  legea	  lui	  Dumnezeu	  împlinită	  în	  caracter.	  Locuirea	  lui	  
Hristos	  în	  inimile	  noastre	  înseamnă	  aducerea	  caracterului	  lui	  Dumnezeu	  în	  vieţțile	  noastre.	  
Păzirea	  poruncilor	  lui	  Dumnezeu	  înseamnă	  manifestarea	  caracterului	  lui	  Isus	  Hristos.	  

Acum	  doresc	  să	  spun	  ceva	  despre	  ascultarea	  de	  poruncile	  lui	  Dumnezeu.	  Păzirea	  
poruncilor	  lui	  Dumnezeu	  înseamnă	  ascultarea	  de	  ele,	  dar	  există	  un	  număr	  infinit	  de	  încercări	  
de	  a	  asculta	  de	  porunci,	  fără	  însă	  a	  le	  păzi	  cu	  adevărat.	  Neprihănirea	  nu	  vine	  prin	  lege.	  Unii	  
oameni	  agaţță	  legea	  pe	  perete,	  o	  citesc	  iar	  şi	  iar,	  şi	  apoi	  încearcă	  să	  facă	  ce	  spune	  ea.	  Se	  
chinuie	  mult,	  dar	  nu	  o	  împlinesc.	  De	  ce?	  Pentru	  că	  o	  pun	  acolo	  sus.	  Dumnezeu	  nu	  o	  pune	  
acolo.	  El	  spune	  că	  o	  va	  pune	  în	  inima	  ta,	  iar	  tu	  o	  vei	  păzi	  [preţțui	  –	  n.	  tr.]	  acolo.	  “Din	  [inimă]	  
ies	  izvoarele	  vieţții”	  [Prov.	  4:23].	  Credeţți	  că	  dintr-‐o	  inimă	  în	  care	  este	  scrisă	  legea	  lui	  
Dumnezeu	  ar	  putea	  ieşi	  ucideri?	  Dumnezeu	  ne-‐a	  spus	  ce	  se	  găseşte	  în	  inima	  firească.	  El	  
spune:	  “Căci	  dinăuntru,	  din	  inima	  oamenilor,	  ies	  gândurile	  rele,	  preacurviile,	  curviile,	  
uciderile,	  furtişagurile,	  lăcomiile,	  vicleşugurile,	  înşelăciunile,	  faptele	  de	  ruşine,	  ochiul	  rău,	  
hula,	  trufia,	  nebunia”	  (Marcu	  7:21,22).	  

Acestea	  sunt	  lucrurile	  pe	  care	  le	  vede	  Dumnezeu	  în	  inima	  firească,	  însă	  vede	  omul	  
toate	  acestea?	  “Inima	  este	  nespus	  de	  înşelătoare	  şi	  de	  deznădăjduit	  de	  rea”	  [Ier.	  17:9].	  Omul	  
spune:	  “Eu	  nu	  sunt	  ucigaş;	  sunt	  un	  om	  moral.	  Merg	  la	  biserică	  cu	  regularitate;	  nimic	  din	  
toate	  acestea	  nu	  se	  găseşte	  în	  inima	  mea.”	  Dar	  acele	  lucruri	  există	  acolo.	  Dacă	  Hristos	  nu	  
este	  acolo	  ca	  să	  le	  îndepărteze,	  ele	  au	  intrat	  şi	  au	  întinat	  templul	  sufletului.	  

Dar	  când	  Hristos,	  care	  este	  legea	  vie,	  vine,	  legea	  este	  scrisă	  pe	  tablele	  inimii.	  Şi	  când	  
vine	  Hristos,	  toate	  relele	  inimii	  fireşti	  sunt	  îndepărtate	  prin	  prezenţța	  Sa	  sfântă.	  Când	  ne	  
supunem	  Lui,	  El	  scrie	  legea	  Sa	  în	  inimile	  şi	  în	  vieţțile	  noastre.	  Religia	  nu	  poate	  fi	  transmisă	  ca	  o	  
teorie.	  Religia	  este	  viaţță.	  Când	  Hristos	  scrie	  legea	  Lui	  în	  inimile	  noastre,	  o	  scrie	  în	  vieţțile	  
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noastre,	  şi	  când	  acest	  lucru	  este	  realizat,	  uciderea	  şi	  înşelăciunea	  sunt	  îndepărtate!	  Aceasta	  
înseamnă	  scrierea	  legii	  în	  inimă;	  aceasta	  înseamnă	  punerea	  vieţții	  lui	  Hristos	  în	  viaţța	  noastră,	  
astfel	  încât	  în	  viaţța	  noastră	  să	  se	  manifeste	  viaţța	  Lui.	  

Este	  o	  greşeală	  teribilă	  aceea	  de	  a	  considera	  că	  păzirea	  poruncilor	  lui	  Dumnezeu	  
înseamnă	  a	  lua	  legea,	  a	  privi	  la	  ea	  şi	  apoi	  a	  ne	  hotărî	  să	  o	  păzim.	  Aceasta	  nu	  înseamnă	  
altceva	  decât	  eşec	  şi	  descurajare.	  Atunci	  când	  înţțelegem	  că	  Hristos	  este	  legea	  lui	  Dumnezeu	  
pe	  care	  trebuie	  să	  o	  primim,	  şi	  când	  Îl	  primim	  pe	  El,	  legea	  este	  scrisă	  în	  inimile	  noastre,	  iar	  
vieţțile	  noastre	  sunt	  aduse	  în	  armonie	  cu	  legea.	  

Legea	  Domnului	  este	  sfântă,	  dreaptă	  şi	  bună.	  Noi	  nu	  ne	  putem	  sfinţți	  vieţțile,	  dar	  
Hristos	  poate	  face	  acest	  lucru	  pentru	  noi.	  O,	  dacă	  am	  putea	  aprecia	  la	  adevărata	  lui	  valoare	  
privilegiul	  de	  a	  fi	  în	  armonie	  cu	  legea	  lui	  Dumnezeu.	  Este	  privilegiul	  de	  a	  fi	  ca	  Hristos,	  
privilegiul	  de	  a	  trăi	  o	  viaţță	  adevărată,	  privilegiul	  de	  a	  avea	  părtăşie	  cu	  Dumnezeu,	  care	  a	  
creat	  toate	  lucrurile	  prin	  Isus	  Hristos.	  Este	  marele	  privilegiu	  al	  omenirii	  de	  a	  fi	  în	  armonie	  cu	  
legea	  lui	  Dumnezeu.	  


