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Aplicaţie

Lecţia 4 - Mântuirea în dispensaţionalism

Aduci cumva “jertfe” crezând că ele pot contribui la mântuirea ta?

Obiective:
•

Aduci “jertfele” tale înaintea Domnului, de bunăvoie, cu bucurie, din dragoste
pentru Dumnezeu?

•
•

Să putem enumera cinci exemple ale manifestării harului în
dispensaţia legii.
Să putem enumera cele patru componente ale planului de mântuire şi
care este poziţia dispensaţională cu privire la ele.
Să putem enumera cele trei roluri ale sistemului de jertfe în
dispensaţia legii.

Schiţa lecţiei

Temă

I.
II.

Harul manifestat în dispensaţia legii
Poziţia dispensaţională cu privire la relaţia dintre har şi lege
A. Patru elemente
B. O posibilă declaraţie doctrinară
C. Câteva sublinieri.
III. Rolul jertfelor în dispensaţia legii
A. Restaurarea poziţiei ca închinător într-un stat teocratic
B. Prefigurarea sacrificiului perfect ce avea să vină în Cristos
C. Un mod de exprimare a ascultării şi dragostei faţă de Dumnezeu.

Recitiţi întregul rezumat al lecţiei.
Notaţi întrebări sau neclarităţi ce apar pentru a le putea discuta în ora următoare.

Notiţe / Observaţii / Întrebări

I. Harul manifestat în dispensaţia legii
1.

2.
3.

4.
5.
16

Legea este o dovadă a harului lui Dumnezeu.
•
Poziţia privilegiată a lui Israel nu se datorează meritelor sale ci este
un ________ de la Dumnezeu (Deuteronom 8:17,18).
•
Primirea legii l-a făcut pe Israel __________ printre celelalte naţiuni
(Deuteronom 4:6-8)
•
Legea nu _______________ harul (Galateni 3:17-19)
Alegerea lui Israel este o dovadă a harului lui Dumnezeu
•
Alegerea a fost însoţită de promisiuni care au adus fiecărui Israelit
numeroase ____________________ (Deuteronom 7:14-16)
Lucrarea de umplere şi călăuzire a Duhului Sfânt este o dovadă a harului lui Dumnezeu.
•
Duhul Sfânt ___________ oameni ai lui Dumnezeu împuternicindu-i
pentru lucrări speciale (Daniel 4:8; Exod 28:3; Judecători 3:10)
Restaurarea de nenumărate ori a poporului păcătos este o dovadă a
harului lui Dumnezeu.
•
Viţelul de aur, David, Solomon perioada de captivitate
Legământul cu David a fost încheiat în timpul dispensaţiei legii şi
este o dovadă a harului lui Dumnezeu. (Psalm 89:33-37)
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II.

Poziţia dispensaţională cu privire la relaţia dintre har şi
lege
A.
•
•
•
•

III. Rolul jertfelor în dispensaţia legii
A.

Patru elemente
Baza, temelia mântuirii în orice dispensaţie este ______________
Domnului Isus Cristos.
Cerinţa pentru mântuire în orice dispensaţie este _____________.
Obiectul credinţei în orice vreme este _______________.
Conţinutul credinţei _______________ de la o dispensaţie la alta.

Sistemul de interpretare bazat pe legăminte susţine cu orice preţ că ____
cu privire la mântuire trebuie să fie la fel, deci şi conţinutul conştient al credinţei
sfinţilor din Vechiul Testament trebuie să fie __________.
Dispensaţionalismul nu face decât să recunoască faptul că Dumnezeu s-a
revelat pe Sine în mod ___________
Sfinţii Vechiului Testament ___________ ceea ce noi putem vedea astăzi.
Geneza 15:6 „Avram a crezut pe Domnul şi Domnul i-a socotit lucrul
acesta ca neprihănire.”
Fapte 17:30 numeşte zilele Vechiului Testament ca ________________ în
comparaţie cu revelaţia Noului Testament.
B. O posibilă declaraţie doctrinară
Noi credem că în conformitate cu scopul veşnic al lui Dumnezeu (Efeseni
3:11) mântuirea este întotdeauna prin har, prin credinţă, şi are ca temelie sângele Domnului Isus Cristos. Credem că Dumnezeu a fost întotdeauna plin de har,
indiferent de dispensaţie, dar omul nu s-a aflat întotdeauna sub administraţia
harului aşa cum se află în prezent. Credem că principiul credinţei a dominat vieţile tuturor sfinţilor Vechiului Testament. Totuşi credem că este imposibil din punct
de vedere istoric ca ei să fi crezut în mod conştient în Fiul crucificat, Mielul lui
Dumnezeu (Ioan 1:29), şi acest lucru se vede în faptul că ei nu au înţeles aşa
cum noi înţelegem faptul că jertfele erau o imagine a persoanei şi lucrării lui Cristos. (Seminarul Dallas, Articolul V)
C. Câteva sublinieri
•Ioan 1:17, 1Petru 1:10 afirmă că există un har care nu a fost cunoscut sau
experimentat de sfinţii Vechiului Testament în timpul vieţii lor.
•Nu trebuie confundat _____ specific fiecărei dispensaţii cu ____________.
•Legea nu poate mântui. Romani 3:20, 2 Corinteni 3:6,7, Evrei 10:4. Însă
legea a conţinut revelaţia care i-a făcut pe oameni să înţeleagă faptul că trebuie
să-şi pună credinţa în Dumnezeu Mântuitorul. Jertfele făceau parte din Lege.
Aducerea jertfelor nu mântuia, dar modul în care omul răspundea la ceea ce jertfele îl învăţau urma să afecteze mântuirea lui.
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Restaurarea poziţiei ca închinător într-un stat teocratic
Levitic 1:4, 4:26-31, 16:20-22 afirmă _______________ al aducerii jertfei.
Acceptarea jertfei ____ depinde de starea spirituală a persoanei ce aduce jertfa.
Acceptarea jertfei ____ depinde de înţelegerea unei imagini descrise de jertfă.
Nu vine acest lucru în contradicţie cu Romani 3:20, Evrei 10:4?
Israel era un stat ___________. Orice Israelit era cetăţean şi rămânea
cetăţean ______________ de starea lui spirituală. Ca cetăţean avea o relaţie cu
guvernul acestui stat, cu Dumnezeu.
Orice Israelit, atunci când păcătuia, păcatul lui afecta ______________ şi
_____________ de cetăţean. Toţi Israeliţii aveau o relaţie teocratică cu Dumnezeu. Unii aveau şi o relaţie spirituală.
Jertfa adusă de închinătorul Israelit avea rolul de a restaura relaţia
__________________ a acestuia înaintea lui Dumnezeu. Ele nu aveau în sine
capacitatea de a îndepărta definitiv vina spirituală înaintea lui Dumnezeu. Acest
lucru a fost realizat numai de moartea lui Cristos.

B. Prefigurarea sacrificiului perfect ce avea să vină prin Cristos
Jertfele sunt o _____________ a sacrificiului care urma să rezolve definitiv
problema păcatului.
Nu putem spune că Israelitul a înţeles în mod clar aceeaşi promisiune,
acelaşi Mântuitor, aceleaşi condiţii şi aceeaşi mântuire pe care o înţelege credinciosul de azi. Dacă ar fi avut o imagine clară a lui Cristos, ar fi înţeles adevărul
ispăşirii complete şi nu ar mai fi avut conştiinţa păcatului în fiecare an. (Evrei
10:2)
Israelitul era mântuit prin credinţa în Dumnezeu aşa cum El s-a revelat pe Sine în principal prin sistemul de jertfe instituit ca parte a Legii Mozaice.

C. Un mod de exprimare a ascultării şi dragostei faţă de Dumnezeu.
Jertfele au fost o cale prin care Israelitul răscumpărat putea să-şi arate
ascultarea şi dragostea faţă de Dumnezeu. O inimă răscumpărată cu siguranţă
nu ignora cerinţele sistemului de jertfe ci aducea aceste jertfe de ___________,
cu _________________, din dragoste pentru Dumnezeu, arătând astfel schimbarea produsă în inima sa. Le putem echivala cu aducerea de roade pentru gloria lui Dumnezeu.
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