Capitolul 3

Legea ʞi blestemul

Printremulteleînv£ì£turigreèitecaresǦaustrecuratînrândulbisericiicreètineèiau
r£maspân£ast£zifaceparteèiînìelegereagreèit£înceeacepriveèteLegeaèiblestemul.
Dinp£cateacesteteoriiomeneètisefolosescdecapitolulaltreileapentruaar£tafaptulc£
Legea nu mai trebuie ìinut£ èi c£ evidenìierea ascult£rii de Lege este cauzatoare de
blestem. Aceiaèi oameni, în timp ce declar£ c£ Legea sǦa desfiinìat la cruce, caut£ s£
împlineasc£acelep£rìialeLegiipecareleconsider£înc£valabile.Astfel,suntascultateèi
privitecavalidenou£dincelezeceporunciscrisedemânaluiDumnezeu.Creètinismulde
ast£zipoart£f£r£s£ètieaceleaèiprejudec£ìipecareleǦauavutconvertiìiidintreneamuri
faì£deiudei. O atent£analiz£a ceea ceeste consideratanulat èi aceea ceestev£zut ca
fiindînc£valabilvaar£tac£aceleporuncicareaupututfiperceputecafiindevreieètiaufost
considerateanulatelacrucef£r£ses£ìin£seamadeceeacearedespusDumnezeudespre
cesǦaanulatlacruceèicenu.

Epistolac£treGalateninuareuncaracterantiǦiudaic.ScrisoarealuiPavel,aèacum
amv£zutîncapitolul2,esteoap£rareaadev£ruluibiblicc£mântuireaseprimeètenumai
princredinì£èinusebazeaz£absolutdelocpefapteleLegii,daracestfaptnuanuleaz£nici
m£car o singur£ parte a acesteia. Dup£ cum Hristos a gustat moartea pentru fiecare om,
fiecareomcaredoreèteviaìaveènic£trebuies£aib£experienìapersonal£avieìii,morìiièi
învieriiluiHristos.Hristosînnoiînseamn£moarteaeului,Hristosînnoiînseamn£biruinìa
asupra blestemului Legii, pentru c£ cine este n£scut din Dumnezeu poate s£ împlineasc£
cerinìele Legii. Galateni 2: 20Ǧ21 împreun£ cu Romani 8: 3Ǧ4 ne arat£ c£ prin Hristos
porunca Legii este împlinit£ în noi èi firea p£mânteasc£ este f£cut£ f£r£ putere. Acest
adev£r dovedeète neprih£nirea Legii èi justific£ dorinìa lui Dumnezeu ca numai cei
neprih£niìis£fiemântuiìi.Dac£Legeaarfiogreèeal£arfifostoabsurditatecaHristoss£
vin£ în trup omenesc ca s£ o p£zeasc£. Mântuitorul a ar£tat neprih£nirea, dreptatea èi
sfinìenia Legii prin faptul c£ sǦa supus ei. El a f£cut aceasta nu doar pentru noi, ci o face
acum în noi dac£ ne pred£m eul Lui. Cei care fac aceasta nu fac „zadarnic harul lui
Dumnezeu”.Neprih£nireaèinuascultareaDomnuluiHristosneesteatribuit£.Mântuitorul,
întimpceofereaiertarea,spunea:„duǦteèis£numaip£c£tuieèti”.Elfacelafelèiînzilele
noastre.

Crucificarea lui Hristos este crucificarea eului nostru. Hristos, cel r£stignit, era
predicatpestetotpeundeapostolulPavelmergea.Adic£Hristos,carefaceeuls£moar£.
Lipsa de predare total£ a oamenilor în faìa acestei r£stigniri a eului iǦa împins s£
interpretezegreèitEpistolac£treGalatenièiauap£rutoseriedeideicarenuîèiauoriginea
înCuvânt.Hristosr£stignitînseamn£reaèezareaLegiipepoziìiaeidedreptèiposibilitatea
caporuncaLegiis£poat£fiîmplinit£înnoi(Romani8:3Ǧ4).


Darcareesteleg£turadintreLegeèiblestem?
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Versetul 1:
O, Galateni
nechibzuiĞi! Cine v-a
fermecat, pe voi,
înaintea ochilor
c¿rora a fost zugr¿vit
Isus Hristos ca
r¿stignit?


DomnulHristosr£stignitpecrucereprezint£orealitate
plin£ de semnificaìie. Dac£ vom înìelege de ce a fost El
r£stignit vom vedea profunzimea acestui fapt. Evanghelia
Vechiului èi Noului Testament ne spune c£ El a fost str£puns
pentru p£catele noastre, iar pedeapsa care trebuia s£ cad£
peste noi a c£zut asupra Sa (Isaia 53: 5, Romani 4: 25, 1
Corinteni 15: 3). Din acest punct de vedere Isus Hristos sǦa
identificat cu fiecare dintre noi. Evrei 2: 16Ǧ17 èi 4: 14Ǧ16 ne
prezint£  o alt£ identificare a Sa cu neamul omenesc pe de o
parte èi cu fiecare dintre noi pe de alta. Hristos purtând
p£catele èi pedeapsa noastr£ pe cruce ne invit£ s£ ne facem
una cu El în moartea Sa èi ne arat£ c£ acolo este locul eului
nostru.UnacuElpecruceînseamn£unacuElînviaì£,adev£r
foartefrumosspusprincuvintele:
„ftimbinec£omulnostrucelvechiafost
r£stignitîmpreun£cuEl,pentrucatrupulp£catului
s£fiedezbr£catdeputerealui,înaçafelcas£nu
maifimrobiaip£catului.”
(Romani6:6Ǧ7)

„IsusHristoscar£stignit”estebazacredinìeicreètine.
Cruceaesteastfel,nunumaiînìelepciunealuiDumnezeu,cièi
puterea de salvare a Creatorului, care ofer£ putere omenirii
aruncate în p£cat de neascultarea lui Adam. „Isus Hristos ca
r£stignit” ne poate feri de o înìelegere greèit£ a adev£rului
fundamental. De aceea Pavel a fost aèa de mirat c£ cei care
ascultaser£Evangheliaaufostfermecaìidealteînv£ì£turi.

Versetul 2:
Iat¿ numai ce voiesc
s¿ Ětiu de la voi: prin
faptele Legii aĞi primit
voi Duhul, ori prin
auzirea credinĞei?


Duhul Sfânt nu sǦa coborât peste cei care în firea lor
p£mânteasc£, înìelegând poate sfinìenia Legii, au c£utat s£
asculte de cerinìele acesteia. Duhul a c£zut peste cei care au
exercitat credinìa. Astfel cea deǦa treia persoan£ a
Dumnezeirii sǦa manifestat atât în viaìa evreilor cât èi a
neamurilor, dar numai în aceia care au crezut (Ioan 7: 38Ǧ39,
Efeseni1:13).

„Duhul este cel care d£ viaì£” (Ioan 6: 63); viaìa vine
princredinìaînEvanghelie.Vedemînc£odat£c£rolulLegiinu
esteaceladeaoferimântuirea,cideadepunem£rturiepentru
sauîmpotrivaunuiom.

50





Versetul 3:
SunteĞi aĚa de
nechibzuiĞi? Dup¿ ce
aĞi început prin Duhul,
vreĞi acum s¿ sfârĚiĞi
prin firea
p¿mânteasc¿?


CareestelucrareapecareoîncepecinevaprinDuhul?
Oare nu lupta împotriva p£catului? De fapt singurele arme
împotrivap£catuluisuntcelepecareniled£Dumnezeuèipe
careleprimimprincredinì£.Aîncepeaceast£lupt£prinDuhul
èi a o continua prin firea p£mânteasc£, adic£ prin propria
noastr£putereèiprinpropriileplanuri,nupoateducedecâtla
eèec.

Dumnezeu care neǦa creat dup£ chipul èi asem£narea
Saestesingurulcarepoates£reaèezeînnoiacelecaracteristici
pecareleǦaprimitAdamlacreaìiune,darpecareleǦapierdut
prin p£cat. Hristos, al doilea Adam, aduce în viaìa celor care
cred în EL prezenìa Duhului care a fost prezent la creaìiune.
P£catul nu poate fi învins decât prin lucrarea celei de a treia
persoaneaDumnezeirii.

Versetele 4-5:
4. În zadar aĞi suferit
voi atât de mult?
Dac¿, în adev¿r, e în
z¿dar!
5. Cel ce v¿ d¿
Duhul Ěi face minuni
printre voi, le face
oare prin faptele
Legii sau prin auzirea
credinĞei?


Ajutorul pe care Dumnezeu îl d£ oamenilor nu este o
consecinì£ a faptului c£ aceètia se str£duiesc s£ p£zeasc£
poruncile lui Dumnezeu, ci binecuvântarea lui Dumnezeu
pentruaceiacareprincredinì£dorescs£fiep£rtaèiaiei.

Întreb£rile din versetele 4 èi 5 ne arat£ c£ experienìa
galatenilor fusese real£ èi frumoas£. Ei au suferit pentru
credinìalorèiînmijlocullorsǦauf£cutminuni.Întoarcerealor
la Dumnezeu, marcat£ de aceste lucruri, certifica faptul c£
Duhullefusesedatprincredinì£.Acum,dândascultareunora
dintre farisei care crezuser£, încercau s£Ǧèi duc£ mântuirea
pân£lacap£tprinfireap£mânteasc£.

Dac£studiemcuatenìiereligiilelumii,vomobservac£
religiile p£gâne trateaz£ salvarea ca o consecinì£ a faptelor.
DoarreligiaBiblieiestediferit£.Dinp£cate,creètinismulîncea
maimarepartealui,puneaccentulpeceeacefaceomulèinu
peceeacepoatefaceDumnezeuînviaìaaceluiacarecrede.La
fel ca în p£gânism unele aspecte ale vieìii de credinì£ sunt
v£zute ca fiind elemente care produc transformarea
caracterului. Astfel, postul, rug£ciunea, meditaìia, studierea
Cuvântului èi alte elemente, denumite discipline sau exerciìii
spirituale sunt privite ca un mijloc prin care are loc
transformarea omului èi naèterea din nou. Ceea ce este
surprinz£torestefaptulc£aceast£teorieseg£seètepân£èiîn
cele mai mari denominaìiuni creètine, fiind pentru cei cu
discern£mânt spiritual o dovad£ a puterii de p£trundere a
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p£gânismului în creètinism. S£ nu uit£m c£ mântuirea prin
faptest£labazareligieip£gâne.
Versetele 6-9:
6. Tot aĚa Ěi „Avraam
a crezut pe Dumnezeu
܈i credinĞa aceasta
i-a fost socotit¿ ca
neprih¿nire”
7. ÎnĞelege܊i Ěi voi
dar, c¿ fii ai lui
Avraam sunt cei ce
au credinĞ¿
8. Scriptura, de
asemenea, fiindc¿
prevedea c¿
Dumnezeu va socoti
neprih¿nite pe
Neamuri, prin
credinĞ¿, a vestit mai
dinainte lui Avraam
aceast¿ veste bun¿:
„Toate neamurile vor
fi binecuvântate în
tine.”
9 AĚa c¿ cei ce se
bizuiesc pe credinĞ¿,
sunt binecuvântaĞi
împreun¿ cu Avraam
cel credincios.


Pavelneofer£aicicelmaigr£itorexemplualVechiului
Testament–cazulluiAvraam.gifaceaceastapentruc£acelaèi
exempluerafolositpentruaar£tanecesitateat£ieriiîmprejur.
Dar totul depinde de cât de mult îl l£s£m pe Domnul s£
vorbeasc£. Pentru a înìelege explicaìia lui Pavel trebuie s£
vedemcumgândeauevreii.

DumnezeuiǦapromisluiAvraamc£elèis£mânìaluiva
moètenilumea.Avraamaprimitcasemnalacesteif£g£duinìe
t£ierea împrejur. Este numai normal s£ crezi în Isus pentru
iertarea p£catelor, dar pe lâng£ aceasta trebuie s£ adaugi èi
ascultareadelege,iarlegeaspunec£trebuies£tecircumcizi,
pentruc£f£g£duinìaafostf£cut£luiAvraamèimoètenitorilor
lui. Nu poìi s£ fii un moètenitor al lui Avraam dac£ nu te tai
împrejur ca èi Avraam, pentru c£ adev£raìi moètenitori ai
f£g£duinìei trebuie t£iaìi împrejur. Frumoas£ ideologie, dar
Dumnezeunuaspusaèa.

1) În Romani 4 Pavel ne spune c£ înainte de t£ierea
împrejur credinìa lui Avraam iǦa fost socotit£ ca neprih£nire.
Deci neprih£nirea vine numai prin credinì£, f£r£ t£ierea
împrejur. 2) Aceasta este un semn al neprih£nirii care se
primeète prin credinì£, 3) T£ierea împrejur iǦa fost dat£ lui
Avraam dup£ ce acesta luase decizia de aǦL ajuta pe
Dumnezeu s£Ǧèi duc£ la îndeplinire planul, iar Dumnezeu iǦa
ar£tatprinaceastac£nupoatecarneas£împlineasc£planurile
Sale. Tot în Romani 4, ca èi aici, se arat£ c£ moètenitorii nu
suntceicaresetaieîmprejur,ciceicareaucredinì£.Evreiise
t£iau împrejur f£r£ s£ aib£ credinì£, neînìelegând c£ aceasta
eraunsimbolpentrut£iereaîmprejurainimii(Romani2:29).

Neprih£nirea èi nu t£ierea împrejur sau ascultarea de
Lege este ceea ce ofer£ mântuirea. Iar neprih£nirea vine prin
credinì£.Maimult,neprih£nireaunuiomnufoloseètelanimic
pentruc£nuestedes£vârèit£.Ceeacareneconfer£intrareaîn
împ£r£ìia Cerurilor este neprih£nirea lui Dumnezeu
manifestat£ în Hristos. Dac£ avem aceast£ neprih£nire, care
este darul lui Dumnezeu, avem asigurarea vieìii veènice. Îns£
trebuie s£ ètim c£ aceast£ neprih£nire nu permite existenìa
niciaceluimaimicp£cat.
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Avraam a crezut pe Dumnezeu pentru o vreme, dar
apoi a venit îndoiala èi prin propria sa putere a încercat s£ǦL
ajute pe Dumnezeu f£când un copil cu Agar. Dup£ o vreme
Dumnezeu i se arat£ din nou èiǦi spune c£ urmeaz£ s£Ǧèi
împlineasc£ promisiunea. Acum îi cere s£ se taie împrejur, ca
semn c£ recunoaète c£ numai credinìa poate împlini
f£g£duinìa(Geneza15Ǧ16,17:1Ǧ22).Dinp£catepoporulevreu
nuaînv£ìattristalecìiepecareaînv£ìatǦoAvraam,c£numai
credinìa ofer£ o stare dup£ voia lui Dumnezeu. Cei care au
înìeles asta, fie evrei sau dintre neamuri, sunt moètenitorii
f£g£duinìeièiurmaèiailuiAvraam.

Din aceste versete înìelegem c£ Evanghelia nu sǦa
n£scutodat£cupredicarealuiHristos.Eaafostprezentat£èi
luiAvraam, chiarde Dumnezeu èi ar£mas neschimbat£pân£
în zilele lui Pavel. Cei care se bizuiesc pe credinì£ vor fi
binecuvântaìi pentru c£ ea, credinìa, este singurul mijloc
rânduitdeDumnezeupentrumântuireap£c£toèilor.
Versetul 10:
C¿ci toĞi cei ce se
bizuiesc pe faptele
Legii, sunt sub
blestem; pentru c¿
este scris: „Blestemat
este oricine nu
st¿ruieĚte în toate
lucrurile scrise în
cartea Legii, ca s¿ le
fac¿.”


În contrast cu acest verset st£ versetul 10 care afirm£
c£ceicaresebizuiescpeLegepentruafimântuiìiseafl£sub
blestem. Motivul pentru care sunt sub blestem cei care se
bizuiescpefapteleLegiipentrumântuireestepentruc£„prin
Lege vine cunoètinìa deplin£ a p£catului” (Romani 3: 20).
Legea arat£ p£catul, p£catul este blestem, deci oricine caut£
s£fiemântuitprinLegenupoatefidecâtsubblestem.Legea
este o reflectare a caracterului lui Dumnezeu èi a guvern£rii
Sale,eaarat£principiileneprih£niriièidrept£ìiièideaceeaea
acuz£peceicarenusuntaèacumcereea.

Trebuie observat c£ nu cei care împlinesc Legea sunt
sub blestem, pentru c£ ar fi în contradicìie cu Apocalipsa 22:
14,ciceicarecaut£prinaceast£p£ziremântuirea.Apocalipsa
22:14spune13:
„Binecuvântaìisuntceiceîmplinescporuncile
Sale,pentruaaveadreptullapomulvieìiièis£
poat£intrapeporìiîncetate.”
(traduceredup£versiuneaKingJames)


13

TraducerilemodernebazatepealtemanuscriseoferĉoaltĉperspectivĉasupraversetuluiîncomparaƜiecu
traducerilefĉcutedupĉTextusReceptus.ComparĉFidelacuCornilescu.
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Acestversetesteînfr£ìitcuPsalmul119:1carespune:
„Fericedeceif£r£prihan£încalealor,careumbl£întotdeauna
dup£LegeaDomnului”.

Aèadar, cei care au credinì£ sunt p£zitori ai Legii,
pentru c£ cei care au credinì£ sunt binecuvântaìi èi tot
binecuvântaìi sunt cei ce împlinesc poruncile. Sub blestem
sunt cei care nu se bazeaz£ pe credinì£, ci pe propriile fapte
pentrumântuire,adic£auoreligiep£gân£.
Versetele 11 – 12:
ęi c¿ nimeni nu este
socotit neprih¿nit
înaintea lui Dumnezeu,
prin Lege, este
învederat, c¿ci „cel
neprih¿nit prin
credinĞ¿ va tr¿i.”
Îns¿ Legea nu se
întemeiaz¿ pe
credinĞ¿; ci ea zice:
„Cine va face aceste
lucruri, va tr¿i prin
ele”.


Este evident c£ omul nu este îndrept£ìit prin faptele
Legii. Legea îl condamn£, nu îl îndrept£ìeète pe cel care a
c£lcatǦo. Omul care este neprih£nit va tr£i prin credinì£.
Îndrept£ìirea vine prin credinì£. Dac£ èi îndrept£ìirea èi
neprih£nirea vin prin credinì£ înseamn£ c£ cele dou£ sunt
legate între ele de credinì£. Cei care doresc prin credinì£
neprih£nirea lui Dumnezeu pot fi îndrept£ìiìi prin aceeaèi
credinì£.Omulnupoatecereprincredinì£îndrept£ìirea,f£r£a
accepta èi neprih£nirea care o însoìeète. A fi îndrept£ìit prin
credinì£înseamn£afif£cutneprih£nitprincredinì£.Credinìa
esteceacarem£îndrept£ìeèteèim£faceneprih£nitpentruc£
ea m£ face ascult£tor faì£ de Lege. A fi îndrept£ìit nu
înseamn£ doar a fi considerat f£r£ vin£, ci èi a fi f£cut
ascult£toralLegii.

Ca s£ sc£p£m de blestemul care rezult£ din
neîmplinireaLegiitrebuies£tr£imprincredinì£înlucrarealui
Dumnezeuderestaurareaomului–„princredinìadininim£se
cap£t£neprih£nirea”(Romani10:10),darcredinìaeste„darul
lui Dumnezeu” (Efeseni 2: 8). Dumnezeu neǦa dat credinìa
pentrucaprineas£îlputemprimipeDomnulHristos,iarprin
Els£tr£imaèacumatr£itElpep£mânt.Celcarem£rturiseète
c£arecredinì£înFiulluiDumnezeutrebuies£tr£iasc£totaèa
cum a tr£it Fiul lui Dumnezeu, pentru c£ aceast£ credinì£
deschideinimaomului,FiuluiluiDumnezeu,iarAcestatr£ieète
înaceainim£.

Versetul 13:
Hristos ne-a r¿scump¿rat
din blestemul Legii,
f¿cându-Se blestem pentru
noi, - fiindc¿ este scris:
„Blestemat e oricine este
atârnat pe lemn”


Blestemul Legii nu este din cauza Legii. Porunca este
„sfânt£,dreapt£èibun£”(Romani7:12),esteveènic£lafelca
Dumnezeu,esteadev£r, f£cut£cu credincioèie èi neprih£nire
(Psalmul 111: 7, Psalmul 119: 86, 142 etc.). Lucr£rile lui
Dumnezeusuntcredincioèieèidreptate,iartablelecelorzece
porunci sunt lucrarea mâinii lui Dumnezeu (Exodul 31: 18). gi
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nudoarele,ciîntreagaScriptur£estelucrarealuiDumnezeu.
DeaceeaLegeanuesteunblestemînsine.Blestemulesteun
rezultatalp£catului,iarp£catulestec£lcareaLegii.Dinacest
punct de vedere blestemul este al Legii èi a fost nevoie de
Hristos ca s£ ne scape de acest blestem. Cum? F£cânduǦse
blestempentrunoiǦadic£apurtatp£catelenoastrepecruceèi
aluatpedeapsacaretrebuias£fieanoastr£.ÎnschimbElned£
neprih£nirea Sa ca fapt nu doar în teorie. Cine îl primeète pe
Isusprimeètelibertateafaì£deoricep£catcareîlìinerob.
Versetul 14:
Pentru ca
binecuvântarea
vestit¿ lui Avraam s¿
vin¿ peste Neamuri, în
Hristos Isus, aĚa ca,
prin credinĞ¿, noi s¿
primim Duhul f¿g¿duit.
Versetele 15 – 18:
15 FraĞilor, (vorbesc in
felul oamenilor) un
testament, chiar al unui
om, odat¿ înt¿rit,
totuĚi nimeni nu-l
desfiinĞeaz¿, nici nu-i
mai adaug¿ ceva.
16 Acum,
f¿g¿duinĞele au fost
f¿cute „lui Avraam Ěi
seminĞei lui.” Nu zice:
„Ěi seminĞelor” (ca Ěi
cum ar fi vorba de mai
multe), ci ca Ěi cum ar
fi vorba numai de una:
„Ěi seminĞei tale”, adic¿
Hristos.
17 Iat¿ ce vreau sa
zic: un testament pe
care l-a înt¿rit
Dumnezeu mai înainte,
nu poate fi desfiinĞat,
aĚa ca f¿g¿duinĞa sa
fie nimicita de Legea
venita dup¿ patru sute
treizeci de ani.


Anulând blestemul, Hristos a eliberat omul de
necesitatea de a p£c£tui. P£catul nu mai are nicio putere
asupra celui în care tr£ieète Hristos. Dac£ noi ne încredinì£m
luiHristosElareputeres£neìin£departedep£cat.Acestaa
fost adev£rul pe care toìi oamenii credincioèi ai Bibliei au
trebuits£îlînveìeèipecarenoitrebuies£niǦlînsuèim.

BinecuvântarealuiAvraamesteanoastr£pentru c£ o
obìinemprinIsusHristos.Duhulvinelanoitotprincredinì£.

Versetele15Ǧ18suntunpunctimportantînînìelegerea
roluluiEpistoleic£treGalateni.Elenearat£c£punctulcentral
aldiscuìieicareaf£cutnecesar£scriereaacesteiepistoleeste
calea prin care se obìine mântuirea. Este ea prin Lege, prin
credinì£,sauprinLegeèicredinì£?ÎnacestpunctPaveladuce
în discuìie subiectul leg£mântului èi declar£ c£ dac£
leg£mântul unui om nu este schimbat, cu atât mai mult un
leg£mânt f£cut de Dumnezeu nu poate fi schimbat. Astfel,la
leg£mântul încheiat cu Avraam nu se adaug£ nimic èi nu se
scoate nimic din el. Leg£mântul èi f£g£duinìa sunt unul èi
acelaèilucru,pentruc£Dumnezeuaf£cutof£g£duinì£printrǦ
un leg£mânt. Acest lucru se poate deduce èi din versetul 17
unde vedem c£ ruperea leg£mântului ar însemna nimicirea
f£g£duinìei. F£g£duinìaf£cut£ lui Avraam prin leg£mânt arfi
fostanulat£laSinaidac£acoloDumnezeuarfidoritîncheierea
altuileg£mânt.DarDumnezeunuadorits£fac£laSinaiunalt
leg£mânt prin care s£ ofere f£g£duinìe prin Lege. Astfel
moètenirea nu vine din Lege, iar Legea dat£ pe Sinai nu a
anulatleg£mântulîncheiatcuAvraam.

Ceea ce am studiat pân£ acum ne arat£ c£
neprih£nireades£vârèit£pecareDumnezeuopoateacceptaa
fostasigurat£prinleg£mântulîncheiatcuAvraam,decinumai
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18 C¿ci, dac¿
moĚtenirea ar veni din
Lege, nu mai vine din
f¿g¿duinĞ¿; Ěi
Dumnezeu printr-o
f¿g¿duinĞ¿ a dat-o
lui Avraam.

eranecesarunaltleg£mânt.Moètenireaafostdat£luiAvraam
princredinì£èitotaèatrebuias£fieèipentruevrei.Legeacare
avenitdup£430deaninuaanulataceast£f£g£duinì£,acest
leg£mânt,darevreiilǦauînìelesèiaplicatgreèit.Eiauînceput
s£ cread£ c£ Legea rostit£ la Sinai este un mijloc spre
mântuire,darroluleieracutotulaltuldup£cumvomvedeaîn
versetul19.Dinnefericireceamaimarepartealumiicreètine
înìelegelafeldegreèitrolulSinaiuluièiceadoritDumnezeus£
se întâmple acolo. Legea dat£ la Sinai nu a reprezentat
niciodat£unleg£mântèiniciopromisiune.

Versetul 19:


R£spunsullaîntrebarea„atuncipentruceesteLegea?”
accentueaz£ rolul Legii în Evanghelie. Dac£ moètenirea vieìii
veènice este prin f£g£duinìa primit£ prin credinì£, conform
leg£mântului încheiat cu Avraam èi un leg£mânt nu poate fi
desfiinìat, de ce a mai venit Legea dup£ 430 de ani de la
rostireaf£g£duinìeièiîncheiereaLeg£mântului?

Atunci pentru ce este
Legea? Ea a fost
ad¿ugat¿ din pricina
c¿lc¿rilor de Lege
pân¿ când avea s¿
vin¿ S¿mânta c¿reia
îi fusese f¿g¿duit¿; si
a fost dat¿ prin îngeri
prin mâna unui
mijlocitor.


DeceamaifostnevoiedeLegedac£moètenireavine
prin credinì£? Prin Lege vine cunoètinìa deplin£ a p£catului
(Romani 3: 20), iar evreii trebuiau s£ ètie prin porunc£ cât de
p£c£tosestep£catul(Romani7:13)èis£apreciezeleg£mântul
èif£g£duinìaluiDumnezeu.Legeaafostdat£,deci,pentruca
s£seînmulìeasc£greèeala(Romani5:20Ǧ21)èiastfelharuls£
descopereslavaluiDumnezeuîndragosteaSapentrusalvarea
p£c£tosului. Prezenìa Legii care îl acuz£ pe p£c£tos este
elementul prin care este scos în evidenì£ harul care îl face în
starepep£c£toss£p£zeasc£Legea,fiindastfelneprih£nit.

Legea a fost ad£ugat£ pentru a ar£ta oamenilor c£ ei
nu deìin o neprih£nire care poate fi socotit£ vrednic£ de a
primi moètenirea. Cu toate c£ neprih£nirea nu vine din Lege,
ea trebuie m£rturisit£ de Lege (Romani 3: 21, Psalmul 19: 7,
Psalmul119:92).Experienìeleprincareautrecutevreiipân£
la Sinai leǦau cerut s£Ǧèi manifeste credinìa. Dar ei au eèuat
pentru c£ nu aveau credinì£ èi în consecinì£ nu erau
ascult£tori. Dumnezeu leǦa dat Legea pentru a le ar£ta c£
starea lor nu le poate permite s£ primeasc£ moètenirea. El
doreas£scrieLegeaîninimilelordac£eieraudispuèi.Ieremia
31:33 ne arat£ c£ poporul nu a înìeles acest lucru, iar
DumnezeunuarenunìatlaplanulS£u.
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De ce a eʞuat vechiul legĆmânt?
Deèi sunt declaraìii din Vechiul Testament care par a definii Cele Zece Porunci ca
fiindunleg£mânt,afirmaìiileluiPavelarat£c£elenuauconstituitniciodat£unleg£mânt.
Înaintedeas£paînacestsubiectfascinant,trebuies£definimceesteunleg£mânt.
Exist£multetipuriçiforme,darpracticunleg£mântesteunacordîntredou£p£rìicarese
bazeaz£ pe f£g£duinìe reciproce. DeǦa lungul veacurilor, Dumnezeu SǦa învoit cu poporul
S£upebazaleg£mintelor.ElesteunDumnezeuiubitor,açac£neinvit£,„Veniìitotuçis£ne
judec£m.”(Isaia1:18).
Uneori,DumnezeuastabilitînvoielicuoamenicaMoise,AvraamçiDavidçiuneori
cunaìiuneaIsrael.Leg£mântulcelmaiimportantdintretoatesǦaratificatcumultînainteca
lumeaaceastas£iafiinì£.Afostunleg£mântîntreTat£lçiFiulçiaavutdeafacecuipoteza
apariìieip£catului.IsusSǦaoferitpeSineînvastaveçnicieatrecutuluica„Mielul,careafost
înjunghiat, de la întemeierea lumii.” (Apocalipsa 13: 8). El a încuviinìat s£ devin£ Jertf£
isp£çitoarepentruaǦlr£scump£rapeom,încazc£AdamçiEvaaraleges£p£c£tuiasc£.
Termeniiaceluileg£mântveçnicnusǦauschimbatçinusǦauînlocuitniciodat£.Deçi
deǦa lungul anilor sǦau înfiinìat multe alte leg£minte, termenii simpli ai mântuirii prin
credinì£aur£masvalabilideǦalungulveacurilorpentrutoat£omenirea.
Totuçi, leg£mântul care a provocat cea mai mare confuzie este numit de c£tre
scriitorulc£rìiiEvrei„VechiulLeg£mânt”.Elmaidescrieçiexistenìaunuinouleg£mântcare
areuneleavantajefoarteimportanteasupraceluivechi.Iat£cumledescrieelpeceledou£:
„DaracumHristosac£p£tatoslujb£cuatâtmaiînalt£cucâtleg£mântulalc£ruimijlocitor
este El, e mai bun, c£ci este açezat pe f£g£duinìe mai bune. În adev£r, dac£ leg£mântul
dintâi ar fi fost f£r£ cusur, nǦar mai fi fost vorba s£ fie înlocuit cu un al doilea. C£ci ca o
mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: «Iat£, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui
IsraelçicucasaluiIudaunleg£mântnou;nucaleg£mântul,pecarelǦamf£cutcup£rinìii
lor,înziuacândiǦamapucatdemân£,cas£ǦiscotdinìaraEgiptului.Pentruc£nǦaur£mas
în leg£mântul Meu, çi nici Mie nu MiǦa p£sat de ei, zice Domnul. Dar iat£ leg£mântul, pe
careǦlvoifacecucasaluiIsrael,dup£acelezile,ziceDomnul:voipunelegileMeleînmintea
lorçilevoiscrieîninimilelor;EuvoifiDumnezeullor,çieivorfipoporulMeu....Pentruc£
levoiiertanelegiuirile,çinuǦMivoimaiaduceamintedep£cateleçif£r£delegilelor».Prin
faptulc£zice:«Unnouleg£mânt»,am£rturisitc£celdintâiestevechi;iarceestevechi,cea
îmb£trânit,esteaproapedepieire.”(Evrei8:6Ǧ13).
Descriereaaceast£nud£loclanicioîndoial£cuprivirelasoartaVechiuluiLeg£mânt.
Elafostpusdeoparteînfavoareaunuianoucareaveaf£g£duinìemaibune.Firescc£dorim
s£ cunoaçtem totul cu privire la acel nou leg£mânt care va açeza Legea lui Dumnezeu în
inim£çiminte,dartrebuies£înìelegemçinaturaleg£mântuluicareadisp£rut.Milioanede
oameni au fost înv£ìaìi c£ acesta era Legea celor Zece Porunci çi ei se laud£ c£ au fost
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izb£viìidesubLegeçipretindc£umbl£întrǦoslobozenietotal£faì£deleg£mântulfaptelor
VechiuluiTestament.
Vechiul legĆmânt nu au fost Cele Zece Porunci
Esteoareaceastaopoziìiebiblic£?Estetotatâtdeimportants£înìelegemcenuera
Vechiul Leg£mânt ca çi s£ cunoaçtem ceea ce era. Chiar acum, haideìi s£ urm£rim trei
dovezi absolute prin care s£ înìelegem c£ leg£mântul care a disp£rut nu reprezenta Cele
ZecePorunci.Apoi,vomdecidecomparândtextcutextceeraVechiulLeg£mânt.
Maiîntâidetoate,observ£mc£VechiulLeg£mântaveaniçtef£g£duinìedestulde
s£raceînel.Nisespunec£NoulLeg£mânt„esteaçezatpef£g£duinìemaibune”.Putem
vedeavreof£g£duinì£slab£înCeleZecePorunci?Niciodat£!Dincontr£,Paveldeclar£c£
ele erau foarte bune. „Copii, ascultaìi în Domnul de p£rinìii voçtri, c£ci este drept. «S£
cinsteçtipetat£lt£uçipemamata»Ǧesteceadintâiporunc£însoìit£deof£g£duinì£Ǧ«ca
s£fiifericit,çis£tr£ieçtimult£vremepep£mânt.»”(Efeseni6:1Ǧ3).Doaraceast£declaraìie
çi ar fi de ajuns ca s£ arate c£ autorul c£rìii Evrei nu acuza legea moral£ c£ ar avea vreo
f£g£duinì£slab£.
Aldoilealucrucarenedetermin£s£analiz£mmaibineVechiulLeg£mântestefaptul
c£„eracugreçeli”.Bibliadeclar£,„Înadev£r,dac£leg£mântuldintâiarfifostf£r£cusur,nǦ
armaififostvorbas£fieînlocuitcuunaldoilea.”(Evrei8:7).Areuçitcinevavreodat£s£
g£seasc£ vreun cusur sau vreo greçeal£ în ceea ce a scris Dumnezeu? Psalmistul declara,
„LegeaDomnuluiestedes£vârçit£,çiînvioreaz£sufletul.”(Psalmi19:7).IarPavelscria,„Aça
c£Legea,negreçit,estesfânt£,çiporuncaestesfânt£,dreapt£çibun£.”(Romani7:12).
Sun£aceastacacevaslabçinedes£vârçit?NiciolegenǦarputeafiçides£vârçit£çicu
greçeli în acelaçi timp. Devine din ce în ce mai evident c£ Vechiul Testament nu putea fi
CeleZecePorunci.
fi în final, citim lucrul cel mai extraordinar despre Vechiul Leg£mânt Ǧ c£ a fost
anulat!„Prinfaptulc£zice:«Unnouleg£mânt»,am£rturisitc£celdintâiestevechi;iarce
este vechi, ce a îmb£trânit, este aproape de pieire.” (Evrei 8: 13). Acum putem pune o
întrebare serioas£ care s£ clarifice orice dubiu în aceast£ problem£. Oare marea Lege
moral£aCelorZecePorunciapierit?OricineciteçteNoulTestamenttrebuies£r£spund£,
Absolut c£ nu. Pavel afirm£ exact contrarul cu privire la Lege. El se întreba, „Deci, prin
credinì£desfiinì£mnoiLegea?Nicidecum.Dimpotriv£,noiînt£rimLegea.”(Romani3:31).
Oare Biblia se contrazice? Poate ceva s£ fie aproape de pieire çi s£ fie înt£rit în
acelaçitimp?Oareacelaçiautordeclar£lucruriopusedespreaceeaçiLege?Doarcas£fim
siguri c£ Pavel nu spunea c£ Vechiul Leg£mânt era Legea, haideìi s£ inser£m cuvintele
„Vechiul Leg£mânt” în loc de cuvântul „Lege” în Romani 3: 31. „Deci, prin credinì£
desfiinì£mnoiVechiulLeg£mânt?Nicidecum.Dimpotriv£,noiînt£rimVechiulLeg£mânt.”
(Romani3:31).
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NuǦiaçac£nusun£delocbine?ftimc£VechiulLeg£mântadisp£rutçinuseputea
vorbideelînacestfel.Atunci,foarteclar,putemvedeac£leg£mântulcareaajunslasfârçit
nuseputeas£fifostCelezecePorunci.

Ce era vechiul legĆmânt?
Dup£ ce am descoperit ce nu era Vechiul Leg£mânt, suntem acum gata s£Ǧl
identific£mprecisdinCuvânt.Cas£facemastfel,trebuies£neîntoarcemînBiblielacartea
Exodului.MulìioameninǦaureuçits£vad£c£lamunteleSinaieraumaimulteleg£minte.
Dumnezeu lǦa chemat pe Moise sus pe munte înainte ca s£Ǧi dea Legea çi a sugerat s£
încheieunleg£mântîntreElçipopor:„MoisesǦasuitlaDumnezeu.fiDomnullǦachemat
depemunte,zicând:«Aças£vorbeçticaseiluiIacov,çis£spuicopiilorluiIsrael:...Acum,
dac£ veìi asculta glasul Meu, çi dac£ veìi p£zi leg£mântul Meu, veìi fi ai Mei dintre toate
popoarele,c£citotp£mântulestealMeu;Îmiveìifioîmp£r£ìiedepreoìiçiunneamsfânt.
AcesteasuntcuvintelepecareleveispunecopiilorluiIsrael.»”(Exodul19:3Ǧ6).
Remarcaìi cum Dumnezeu lǦa rugat pe Moise s£Ǧi fac£ cunoscut£ oferta Sa
poporului.Iat£toateelementeleunuiadev£ratleg£mânt.Deambelep£rìiseafl£condiìiiçi
f£g£duinìe.Dac£copiiiluiIsraelurmaus£acceptepropunerealuiDumnezeu,sestabileaun
leg£mânt. Cum au reacìionat ei la oferta divin£? „Moise a venit de a chemat pe b£trânii
poporului,çileǦapusînaintetoatecuvinteleacestea,cumîiporunciseDomnul.Totpoporul
a r£spuns: «Vom face tot ce a zis Domnul!» Moise a spus Domnului cuvintele poporului.”
(Exodul19:7Ǧ8).
De îndat£ ce a ajuns acest r£spuns la Dumnezeu, sǦa pus temelia Vechiului
Leg£mânt.Darînaintecas£devin£operaìionalcaform£,trebuias£existeosigilaresauo
pecetluire a pactului. Acest ceremonial implica stropirea poporului cu sângele unui bou
sacrificat, aça cum se descrie în Exodul 24: 4Ǧ8: „Moise a scris toate cuvintele Domnului.
Apoi sǦa sculat disǦdeǦdimineaì£, a zidit un altar la poalele muntelui, çi a ridicat
dou£sprezecepietrepentruceledou£sprezeceseminìiialeluiIsrael.Atrimispeniçtetineri
dintre copiii lui Israel, s£ aduc£ Domnului arderiǦdeǦtot, çi s£ junghie tauri ca jertfe de
mulìumire.Moisealuatjum£tate dinsânge,çilǦapusînstr£chini,iarcealalt£jum£tate a
stropitǦopealtar.Aluatcartealeg£mântului,çiacititǦoînfaìapoporului.Eiauzis:«Vom
faceçivomascultatotceazisDomnul.»Moisealuatsângele,çiastropitpoporul,zicând:
«Iat£ sângele leg£mântului, pe care lǦa f£cut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor
cuvinte.»”
Din nou ni se aminteçte c£ acest leg£mânt nu era Legea îns£çi, ci a fost f£cut „pe
temeiultuturoracestorcuvinte”.CeleZecePoruncireprezentautemeiulacordului.Oamenii
auf£g£duits£ìin£acealege,iarînschimbDumnezeuapromiss£Ǧibinecuvânteze.Punctul
slabdinîntreagaînvoireseînvârteaînjurulpromisiuniif£cutedeIsrael.Nusesugeradeloc
c£ puteau s£ nu se conformeze total tuturor cererilor lui Dumnezeu. Nici nu era vreo
implicaìie de ajutor divin. „Aça vom face”, au insistat ei. Iat£ un exemplu perfect de a te
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baza pe factorul uman çi de a avea încredere în t£ria omului. Cuvintele sunt pline de
încrederedesine.„VomfaceçivomascultatotceazisDomnul.”
Aureuçiteis£ìin£acelleg£mânt?Înciudaasigur£rilorrepetatepecareleǦaudat,çiǦ
auc£lcatteribilcuvântulchiarînaintecaMoises£coboaredepemuntecutableledepiatr£.
Începems£înìelegemdinceconstauf£g£duinìeleslabealeVechiuluiLeg£mânt?
CarteaEvreilor începe s£ se desf£çoare înfaìanoastr£. Acolo, seaminteçte:„Ca o
mustrare a zis Dumnezeu.” (Evrei 8: 8). „Pentru c£ nǦau r£mas în leg£mântul Meu, çi nici
MienuMiǦap£satdeei.”(Versetul9).Vinaesteaçezat£directasuprap£rìiiomeneçtidin
pactulreciproc.Astfel,putemvedeaexactdeceascrisPavelaçacumascrisdespreacest
VechiLeg£mântdinEvrei8.Ageneratrobie,sǦadoveditplindegreçeli,aavutf£g£duinìe
slabeçisǦaspulberatǦtoatedinpricinafaptuluic£poporulnuareuçits£ascultedepartea
sadeleg£mânt.Adunândtoateacestealaolalt£,putemvedeadeceeradisperat£nevoiede
unnouleg£mânt,careurmas£aib£f£g£duinìemaibune.
Cumeraumaibunef£g£duinìeleNouluiLeg£mânt?Pentruc£Dumnezeulef£cuse
çigarantauoascultareplin£desuccesdoarprint£riaLui.„VoipunelegileMeleînmintea
lorèilevoiscrieîninimilelor;EuvoifiDumnezeullor[...]Pentruc£levoiiertanelegiuirile,
çi nuǦMi voi mai aduce aminte de p£catele çi f£r£delegile lor”. (Evrei 8: 10Ǧ12 conform
Ieremia31:33).
Cum a fost ratificat Noul Leg£mânt? La fel cum a fost çi vechiul Ǧ prin v£rsare de
sânge,darînloc cas£seversesângeleunuibivol,nep£tatulFiualluiDumnezeufiǦadat
sângele:„Dumnezeulp£cii,care,prinsângeleleg£mântuluicelveçnic,asculatdinmorìipe
Domnul nostru Isus, marele P£stor al oilor, s£ v£ fac£ des£vârçiìi în orice lucru bun, ca s£
faceìivoiaLui,çis£lucrezeînnoiceǦIestepl£cut,prinIsusHristos.ALuis£fieslavaînvecii
vecilor!Amin.”(Evrei13:20Ǧ21).
Cecontrastfaì£deslabelef£g£duinìealefiriiomeneçtif£cutedeIsraellaSinai.În
loculcuvintelor„vomasculta”alepoporului,f£g£duinìaNouluiLeg£mântalluiDumnezeu
este „s£ v£ fac£ des£vârçiìi în orice lucru bun . . . çi s£ lucreze în noi.” Nu mai intervine
efortul omului. Nu lucreaz£ atât de mult omul, ci El „lucreaz£ în noi”. fi cum avem la
dispoziìie aceast£ putere? „Prin sângele leg£mântului cel veçnic” din pricina a ceea ce a
f£cutIsuspecruce.
Noul LegĆmânt se întemeiazĆ pe convertire
Aceastaneaducechiarîninimamodalit£ìiidelucrualNouluiLeg£mânt.Ascultarea
este posibil£ doar prin scrierea Legii lui Dumnezeu în inim£. Prin renaçtere spiritual£,
mintea çi inima se transform£. Practic, Domnul Hristos intr£ în viaìa credinciosului çi îi
acord£propriaLuit£riecas£asculte.Devenindastfelp£rtaçdenatur£divin£,omulcelmai
slab începe s£ tr£iasc£ îns£çi viaìa Domnului Isus Hristos, c£p£tând biruinìe de la El çi
r£stignindpoftelefirii.
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AstfeldescriePavelaceast£schimbare:„C£ciǦlucrucuneputinì£Legii,întrucâtfirea
p£mânteasc£(Greceçte:carnea,aiciçipestetotundee«fireap£mânteasc£»)of£ceaf£r£
putereǦDumnezeuaosânditp£catulînfireap£mânteasc£,trimiìând,dinpricinap£catului,
pe Însuçi Fiul S£u întrǦo fire asem£n£toare cu a p£catului, pentru ca porunca Legii s£ fie
împlinit£ în noi, care tr£im nu dup£ îndemnurile firii p£mânteçti, ci dup£ îndemnurile
Duhului.”(Romani8:3Ǧ4).
Cuvântul pentru neprih£nire este „dikaima”, care înseamn£ „cerinì£ dreapt£” a
Legii.Cualtecuvinte,dinpricinavieìiif£r£dep£cataluiIsusînfireap£mânteasc£,cerinìa
legiipoatefiîmplinit£înnoi.Elabiruitp£catulînacelaçifeldetrupcaalnostruaçacas£ne
poat£împ£rt£çibiruinìa.Practic,ElÎçivatr£ipropriaLuiviaì£sfânt£,desp£rìit£dep£catîn
trupurile noastre p£mânteçti, dac£ noi Îi vom îng£dui s£ fac£ aceasta. Aceasta este
f£g£duinìaNouluiLeg£mântpentrufiecarecopil,carecredeînDumnezeuçiareîncredere
în El. fi este absolut unicul mod prin care cineva poate s£ împlineasc£ cerinìele Legii:
„Hristosînvoi,n£dejdeaslavei.”(Coloseni1:27).„fiviaìa,pecareotr£iescacumîntrup,o
tr£iesc în credinìa în Fiul lui Dumnezeu, care mǦa iubit çi SǦa dat pe Sine Însuçi pentru
mine.”(Galateni2:20).
Estedeosebitdeimportants£înìelegemc£legeaNouluiLeg£mântscris£îninim£
este exact aceeaçi lege care a fost scris£ în piatr£. Acele mari principii spirituale reflect£
chiarcaracterulluiDumnezeuçialc£tuiesctemeliaguvern£riiLui.Deosebireanuconst£din
lege, ci în felul cum lucreaz£ legea. Scrise doar pe tablele de piatr£, nu pot decât s£
condamne çi s£ aduc£ moarte. „Fiindc£ umblarea dup£ lucrurile firii p£mânteçti ... nu se
supuneLegiiluiDumnezeu,çinicinupoates£sesupun£.”(Romani8:7).Primit£îninima
care a devenit spiritual£ prin puterea de convertire a lui Hristos, aceeaçi lege devine o
pl£cere. Ioan, ucenicul iubit, declara, „C£ci dragostea de Dumnezeu st£ în p£zirea
poruncilorLui.fiporuncileLuinusuntgrele.”(1Ioan5:3).Nunumaic£legeanuestegrea
pentru copilul lui Dumnezeu umplut de Duh Sfânt, dar ascultarea devine o bucurie.
Psalmistulscria,„Vreaus£facvoiaTa,Dumnezeule!fiLegeaTaesteînfundulinimiimele.”
(Psalmul40:8).
Nicio schimbare în Noul LegĆmânt dupĆ Golgota
ÎntrucâtNoulLeg£mântafostratificatcusângeleluiHristos,evidentc£nǦarfiputut
intra în vigoare decât dup£ ce Domnul Isus a murit pe cruce. Nu trebuie s£ trecem cu
vedereaacestadev£rcrucial.Viaìaveçnic£saumoarteaveçnic£arputeaatârnadecorecta
înìelegere a acestui punct cheie. Apostolul Pavel scria, „În adev£r, acolo unde este un
testament,trebuieneap£rats£aib£locmoarteaceluicelǦaf£cut.Pentruc£untestament
nu cap£t£ putere decât dup£ moarte. NǦare nici o putere cât£ vreme tr£ieçte cel ce lǦa
f£cut.” – (Evrei 9: 16Ǧ17). Cuvântul „testament” este acelaçi cu cuvântul „leg£mânt”. Doar
dup£cetestamentulfinalalcuivaafostratificatprinmoartealui,sepotexecutaclauzele.
Tot astfel, leg£mântul sau testamentul Domnului Hristos ar urma s£ intre în vigoare de
îndat£ceElarconfirmaleg£mântulprinmoarteaSapeGolgota.
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„Fraìilor,(vorbescînfeluloamenilor);untestament,chiaralunuiom,odat£înt£rit,
totuçinimeninuǦldesfiinìeaz£,nicinuǦimaiadaug£ceva.”(Galateni3:15).ApostolulPavel
vreas£spun£aicic£dup£moarteaunuiom,testamentulsauleg£mântuls£unusepoate
schimba.Nusemaipoatead£uganimic,dup£moarteaceluicelǦaf£cut.Leg£mântuleste
valabilveçnicexactlafelcumeraçicândamuritcelcarelǦaf£cut.Dup£moarteaDomnului
Hristos,nusemaiputeafacenicioschimbareîncondiìiileprincareeramântuit£omenirea.
Aceste condiìii erau sigilate çi ratificate prin v£rsare de sânge. Fiecare cerinì£ fusese
clarificat£exactprinmodelulperfectl£satdeviaìaLuif£r£dep£catçiseluaser£m£surica
LegeaLuis£fiescris£,prinDuhulSfântînminteafiec£ruicredincios.
În termenii acelui Nou Leg£mânt, niciun suflet nu urma s£ fie l£sat s£ lupte f£r£
ajutor cu impulsurile puternice ale unei naturi dec£zute. „Dar unde sǦa înmulìit p£catul,
acoloharulsǦaînmulìitçimaimult.”(Romani5:20).F£g£duinìeveçniceancorateînnatura
f£r£schimbarealuiDumnezeuurmaus£aduc£puteredebiruinì£asupraoric£reisl£biciuni
moçtenitesaucultivate.Nuestedemirarec£Bibliaaccentueaz£„f£g£duinìelemaibune”
aleacestuinouleg£mântplindeslav£!Evreiiarfipututbeneficiadeacestleg£mântdac£ar
fifostdispuèis£înveìe.
Versetul 20:
Dar mijlocitorul nu
este mijlocitorul unei
singure p¿rĞi, pe când
Dumnezeu, este unul
singur

Mijlocitorul prin care sǦa dat Legea nu poate fi decât
Domnul Isus Hristos. 1 Timotei 2: 5 ne spune c£ exist£ un
singur mijlocitor între Dumnezeu èi oameni. Acest adev£r
poate fi înìeles èi din verstele: „Dumnezeu era în Hristos
împ£când lumea cu Sine” ( 2 Corinteni 5: 19)èi „Dumnezeu a
fostar£tatîntrup”(1Timotei3:16).
Legeaîèijustific£existenìaprindou£motivecruciale.Pe
deoparteeaarat£omuluicareestestandardulneprih£niriièi
cum este caracterul lui Dumnezeu, ar£tânduǦi în acelaèi timp
câtdeînsp£imânt£torestep£catul,iarpedealt£parteLegea
m£rturiseète despre viaìa aceluia care sǦa predat lui Hristos,
adic£areneprih£nirealuiDumnezeucareseobìinef£r£Lege.
AcestaesteceeacePavelspuneînRomanièicareatâtdeuèor
scap£atenìieinoastre:
„DaracumsǦaar£tatoneprih£nire(Greceçte:
dreptate),pecareod£Dumnezeu,f£r£legeǦ
despreeam£rturisescLegeaçiproorociiǦçi
anume,neprih£nireadat£deDumnezeu,carevine
princredinìaînIsusHristos,pentrutoìiçipestetoìi
ceicecredînEl.”

(Romani3:21Ǧ22)
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Versetul 21 – 22:
21 Atunci oare Legea
este împotriva
f¿g¿duinĞelor lui
Dumnezeu? Nicidecum!
Dac¿ s-ar fi dat o
Lege care s¿ poat¿
da viaĞa, într-adev¿r,
neprih¿nirea ar veni
din Lege.
22 Dar Scriptura a
închis totul supt
p¿cat, pentru ca
f¿g¿duinĞa s¿ fie
dat¿ celor ce cred,
prin credinĞa în Isus
Hristos.

Versetele 23 -25:
23 Înainte de venirea
credinĞei, noi eram
supt paza Legii,
închiĚi pentru credinĞa
care trebuia s¿ fie
descoperit¿.
24 Astfel, Legea ne-a
fost un îndrum¿tor
spre Hristos, ca s¿ fim
socotiĞi neprih¿niĞi
prin credinĞ¿.
25 Dup¿ ce a venit
credinta nu mai
suntem sub
îndrum¿torul acesta.

 Astfel,declaraìialuiPavelc£Legeanuesteîmpotriva
f£g£duinìelorluiDumnezeunearat£c£noinutrebuies£avem
cevaîmpotrivaLegii.Dac£arfifostposibilcaneprih£nireas£
poat£fiobìinut£èipealt£cale,cadeexempluoanumit£lege,
DumnezeuneǦarfispus.Darnuexist£olegecares£deaviaì£
èi de aceea totul este închis sub p£cat. Singura cale de a ieèi
dinaceast£condiìieesteaceeadeafolosiharulluiDumnezeu
èi de a manifesta credinì£ în f£g£duinìele Lui prin care neǦa
promisc£nevaaducelades£vârèire,lastareadeommareèi
deplinînHristos.Spuneammaisusc£versetul19nearat£care
esterolul Legiiîn EvanghelieèideèinulǦamexprimat înmod
direct e posibil s£ fi fost deja înìeles: Evanghelia este vestea
bun£ a salv£rii din p£cat prin Isus Hristos, ea este f£g£duinìa
carecompunenoulleg£mânt.Înaceast£f£g£duinì£Creatorul
SǦaobligats£pun£LegeaSaîninimilenoastre.Legeanueste
împotriva Evangheliei èi nici Evanghelia împotriva Legii. Prin
f£g£duinìaEvanghelieiDumnezeuapromisc£varefacechipul
èi asem£narea Sa în om, adic£ va pune Legea Sa, expresia
caracteruluiS£u,înfiinìacreat£.
F£r£ credinì£ oamenii erau sub Lege, închièi faì£ de
credinì£. Recitiìi versetul 8 èi 22 èi observaìi asem£narea
dintre ele. Omul care a c£lcat o singur£ dat£ Legea este sub
Lege, condamnat, pentru c£ a fi sub Lege înseamn£ a fi sub
p£cat. Îns£ aceast£ condamnare a c£zut asupra lui Isus. Chiar
lucrul care neǦa condamnat, Legea, este cel care ne trimite
spreHristosèinearat£c£avemnevoiedisperat£deEl.Vedem
din nou în aceste versete cooperarea dintre Lege èi
Evanghelie.Legeam£trimitelaEvanghelie,iarEvangheliaîmi
arat£cumpotdeveniascult£torfaì£deLege.
Chiar Legea ne îndrum£ spre Hristos èi ne arat£ c£
neprih£nirea nu o vom obìine prin ea, ci prin credinìa în Isus
Hristos. Din nefericire, credincioèii confund£ credinìa
autentic£,credinìaluiIsus(veziGalateni2:16)cuunsentiment
dezvoltat de om èi de aceea roada Duhului Sfânt nu este
vizibil£.Dac£Legeaafostunîndrum£torspreHristos,eacare
este veènic£, dreapt£ èi bun£, nu are cumva èi ast£zi aceast£
caracteristic£?NucumvaanalizânduǦmiviaìaèiprivindlaLege
înìelegc£amnevoiedeHristosèidecredinì£?Dup£ceLegea
mǦa adus la Hristos èi în mine Dumnezeu a pus credinì£,
aceastavaducelaascultareadeLege.
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Versetele 27 – 29:
27 ToĞi cari aĞi fost
botezaĞi pentru
Hristos, v-aĞi îmbr¿cat
cu Hristos.
28 Nu mai este nici
Iudeu, nici Grec; nu
mai este nici rob nici
slobod; nu mai este
nici parte
b¿rb¿teasc¿, nici
parte femeiasc¿,
fiindc¿ toĞi sunteĞi
una în Hristos Isus.
29 ęi dac¿ sînteĞi ai
lui Hristos, sunteĞi
„s¿mânĞa” lui Avraam,
moĚtenitori prin
f¿g¿duinĞ¿.

Botezul în Numele lui Isus Hristos arat£ c£ omul sǦa
îmbr£cat cu neprih£nirea lui Hristos. Dac£ îns£ faptele lui
m£rturisescaltfeldecâtsemnificaìiapecaretrebuies£oaib£
botezulsituaìiaaceluiomnuestecunimicmaibun£decâtcea
afraìilorcarec£utauneprih£nireaprinfapteèiastapentruc£
el,fiec£utaneprih£nireaprinfapteèinuvaajungeniciodat£la
ea, fie va declara c£ Legea nu mai trebuie ìinut£ èi astfel se
împotriveèteCuvântuluiluiDumnezeu.
Îmbr£careacuIsusHristosesteoschimbaretotal£.Nue
otravestire,ciometamorfoz£.Unomnounuînseamn£unom
vechi retuèat, ci o nou£ fiinì£. Naèterea din nou înseamn£ o
nou£viaì£.
„çis£v£îmbr£caìiînomulcelnou,f£cutdup£
chipulluiDumnezeu,deoneprih£nireçisfinìenie
pecareod£adev£rul.”
(Efeseni4:24)
Mântuireanuestealtcevadecâtfinalizareaprocesuluide
recreaìie a fiinìei umane. Prin p£cat omul a pierdut chipul èi
asem£narea divin£. Prin planul de r£scump£rare Dumnezeu
refaceînom,înmoddeplin,chipulèiasem£nareaSa.
Dac£spunemc£omulcelnou,f£cutdeDumnezeudup£
chipulS£u,deoneprih£nireèisfinìeniepecareod£adev£rul,
faceceea cese face încreètinismulde ast£zi ne aèez£m peo
poziìie periculoas£. Dac£ îns£ conètientiz£m lucrarea
minunat£pecareCerulvreas£ofac£înnoivomfidispuèis£
renunì£m la tot pentru darul minunat al credinìei –
îndrept£ìireaèisfinìirea.
 Când oamenii vor fi ai lui Hristos ei vor fi s£mânìa lui
Avraam,adic£voraveaunp£mântèiuncercamoètenire.
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Numeƕiprenume:

TESTUL 3



Nota:

________________________________

1.CeisǦasocotitluiAvraamcaneprih£nire?


a)faptadeaieèidinUrèidemergeînìarapromis£deDumnezeu

b)faptulc£acrezutc£Dumnezeuîèivaîmplinipromisiunea

c)ascultareaatuncicândlǦaduspeIsaacpemunteleMoria

2.CinesuntcopiiiluiAvraamèideceesteimportants£ètimasta?



a)toateneamurilep£mântuluipentruc£înAvraamvorfibinecuvântaìicutoìii

b)evreiipentruc£eisuntpoporulluiDumnezeu

c)ceicareaucredinì£pentruc£promisiunilef£cuteluiAvraamsuntèipentruei

3.ÎncesensLegeaaduceblestemul?


a) Legea a fost dat£ evreilor èi cine o p£zeète este sub blestem pentru c£ a venit

harul

b)Legeaarat£imposibilitateadeaascultaèideaceeaeaneaduceblestemul

c) nu Legea în sine aduce blestemul, pentru c£ ea este sfânt£, dreapt£, bun£ èi

veènic£,darneascultareanoastr£deLegefacecaaceastas£rosteasc£unblestem

asupranoastr£

4.Cineseafl£subblestemulLegii?


a)ceicarevors£ascultedeLege

b)ceicesebizuiescpeeapentruaprimif£g£duinìa

c)ceiceîmplinesclaliter£legea

5.CeesteblestemulLegii?


a)oviaì£nefericit£

b)moartea

c)iadul

6.PromisiunealuiDumnezeufaì£deAvraamputeafiîmplinit£dac£


a)Avraamdoreas£ascultedeporuncileluiDumnezeu

b)Avraammanifestacredinì£

c)reuèeas£împlineasc£ceiǦacerutDumnezeu






65





7.Afostanulatleg£mântulîncheiatîntreAvraamèiDumnezeudeLegeadat£peSinai?


a)Da,pentruc£trebuiaîncheiatunnouleg£mântcuurmaèiiluiAvraam

b)Da,pentruc£urmas£seinstaurezesanctuarul

c)Nu,Domnuldoreas£refac£cupoporulacelaèileg£mânt

8.Deceafostdat£LegeapemunteleSinai?


a)Legeaformabazaleg£mântuluiîncheiatlaSinai

b)poporulevreuaveanevoiedeoLegecares£Ǧifac£deosebiìi

c) ca s£ arate poporului stare în care se g£sea raportat£ la neprih£nirea pe care o
cereaDumnezeu.

9.AfostLegeadesfiinìat£lacruce?


a)Da,Hristosap£zitLegeaînloculcelorcareaucredinì£

b)Nuafostdesfiinìat£darnoicreètiniinumaitrebuies£ascult£mdeeapentruc£

amintratîntrǦunaltleg£mânt

c)Legea,careafostunîndrum£torspreHristos,numaiareaceast£sarcin£pentru

c£ a venit Hristos. El ne învaì£ care este stare noastr£ raportat£ fiind la

neprih£nirea cerut£ de Dumnezeu. Astfel Hristos ne învaì£ c£ Legea trebuie

ascultat£èidelaElprimimputerepentruaasculta.

10.EsteLegeaîmpotrivaNouluiLeg£mânt?Explicaìi.
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