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Capitolul 3 

Legea i blestemul 

Printre multele înv turi gre ite care s au strecurat în rândul bisericii cre tine i au
r mas pân ast zi face parte i în elegerea gre it în ceea ce prive te Legea i blestemul.
Din p cate aceste teorii omene ti se folosesc de capitolul al treilea pentru a ar ta faptul c
Legea nu mai trebuie inut i c eviden ierea ascult rii de Lege este cauzatoare de
blestem. Aceia i oameni, în timp ce declar c Legea s a desfiin at la cruce, caut s
împlineasc acele p r i ale Legii pe care le consider înc valabile. Astfel, sunt ascultate i
privite ca valide nou din cele zece porunci scrise de mâna lui Dumnezeu. Cre tinismul de
ast zi poart f r s tie acelea i prejudec i pe care le au avut converti ii dintre neamuri
fa de iudei. O atent analiz a ceea ce este considerat anulat i a ceea ce este v zut ca
fiind înc valabil va ar ta c acele porunci care au putut fi percepute ca fiind evreie ti au fost
considerate anulate la cruce f r se s in seama de ceea ce are de spus Dumnezeu despre
ce s a anulat la cruce i ce nu.

Epistola c tre Galateni nu are un caracter anti iudaic. Scrisoarea lui Pavel, a a cum
am v zut în capitolul 2, este o ap rare a adev rului biblic c mântuirea se prime te numai
prin credin i nu se bazeaz absolut deloc pe faptele Legii, dar acest fapt nu anuleaz nici
m car o singur parte a acesteia. Dup cum Hristos a gustat moartea pentru fiecare om,
fiecare om care dore te via a ve nic trebuie s aib experien a personal a vie ii, mor ii i
învierii lui Hristos. Hristos în noi înseamn moartea eului, Hristos în noi înseamn biruin a
asupra blestemului Legii, pentru c cine este n scut din Dumnezeu poate s împlineasc
cerin ele Legii. Galateni 2: 20 21 împreun cu Romani 8: 3 4 ne arat c prin Hristos
porunca Legii este împlinit în noi i firea p mânteasc este f cut f r putere. Acest
adev r dovede te neprih nirea Legii i justific dorin a lui Dumnezeu ca numai cei
neprih ni i s fie mântui i. Dac Legea ar fi o gre eal ar fi fost o absurditate ca Hristos s
vin în trup omenesc ca s o p zeasc . Mântuitorul a ar tat neprih nirea, dreptatea i
sfin enia Legii prin faptul c s a 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 nirea i nu ascultarea Domnului Hristos ne este atribuit . Mântuitorul,
în timp ce oferea iertarea, spunea: „du te i s nu mai p c tuie ti”. El face la fel i în zilele
noastre.

Crucificarea lui Hristos este crucificarea eului nostru. Hristos, cel r stignit, era
predicat peste tot pe unde apostolul Pavel mergea. Adic Hristos, care face eul s moar .
Lipsa de predare total a oamenilor în fa a acestei r stigniri a eului i a împins s
interpreteze gre it Epistola c tre Galateni i au ap rut o serie de idei care nu î i au originea
în Cuvânt. Hristos r stignit înseamn rea ezarea Legii pe pozi ia ei de drept i posibilitatea
ca porunca Legii s poat fi împlinit în noi (Romani 8: 3 4).

Dar care este leg tura dintre Lege i blestem?
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Domnul Hristos r stignit pe cruce reprezint o realitate
plin de semnifica ie. Dac vom în elege de ce a fost El
r stignit vom vedea profunzimea acestui fapt. Evanghelia
Vechiului i 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 s a
identificat cu fiecare dintre noi. Evrei 2: 16 17 i 4: 14 16 ne
prezint o alt identificare a Sa cu neamul omenesc pe de o
parte i cu fiecare dintre noi pe de alta. Hristos purtând
p catele i pedeapsa noastr pe cruce ne invit s ne facem
una cu El în moartea Sa i ne arat c acolo este locul eului
nostru. Una cu El pe cruce înseamn una cu El în via , adev r
foarte frumos spus prin cuvintele:

„ tim bine c omul nostru cel vechi a fost
r stignit împreun cu El, pentru ca trupul p catului
s fie dezbr cat de puterea lui, în a a fel ca s nu

mai fim robi ai p catului.”

(Romani 6: 6 7)

„Isus Hristos ca r stignit” este baza credin ei cre tine.
Crucea este astfel, nu numai în elepciunea lui Dumnezeu, ci i
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 în elegere gre it a adev rului
fundamental. De aceea Pavel a fost a a de mirat c cei care
ascultaser Evanghelia au fost fermeca i de alte înv turi.

Duhul Sfânt nu s a coborât peste cei care în firea lor
p mânteasc , în elegând poate sfin enia Legii, au c utat s
asculte de cerin ele acesteia. Duhul a c zut peste cei care au
exercitat credin a. Astfel cea de a treia persoan a
Dumnezeirii s a manifestat atât în via a evreilor cât i a
neamurilor, dar numai în aceia care au crezut (Ioan 7: 38 39,
Efeseni 1: 13).

„Duhul este cel care d via ” (Ioan 6: 63); via a vine
prin credin a în Evanghelie. Vedem înc o dat c rolul Legii nu
este acela de a oferi mântuirea, ci de a depune m rturie pentru
sau împotriva unui om.

Versetul 1: 

O, Galateni 
nechibzui i! Cine v-a 

fermecat, pe voi, 
înaintea ochilor 

c rora a fost zugr vit 
Isus Hristos ca 

r stignit? 

Versetul 2: 

Iat  numai ce voiesc 
s  tiu de la voi: prin 

faptele Legii a i primit 
voi Duhul, ori prin 

auzirea credin ei? 
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Care este lucrarea pe care o începe cineva prin Duhul?
Oare nu lupta împotriva p catului? De fapt singurele arme
împotriva p catului sunt cele pe care ni le d Dumnezeu i pe
care le primim prin credin . A începe aceast lupt prin Duhul
i a o continua prin firea p mânteasc , adic prin propria
noastr putere i prin propriile planuri, nu poate duce decât la
e ec.

Dumnezeu care ne a creat dup chipul i asem narea
Sa este singurul care poate s rea eze în noi acele caracteristici
pe care le a primit Adam la crea iune, dar pe care le a pierdut
prin p cat. Hristos, al doilea Adam, aduce în via a celor care
cred în EL prezen a Duhului care a fost prezent la crea iune.
P catul nu poate fi învins decât prin lucrarea celei de a treia
persoane a Dumnezeirii.

Ajutorul pe care Dumnezeu îl d oamenilor nu este o
consecin a faptului c ace tia se str duiesc s p zeasc
poruncile lui Dumnezeu, ci binecuvântarea lui Dumnezeu
pentru aceia care prin credin doresc s fie p rta i ai ei.

Întreb rile din versetele 4 i 5 ne arat c experien a
galatenilor fusese real i frumoas . Ei au suferit pentru
credin a lor i în mijlocul lor s au f cut minuni. Întoarcerea lor
la Dumnezeu, marcat de aceste lucruri, certifica faptul c
Duhul le fusese dat prin credin . Acum, dând ascultare unora
dintre farisei care crezuser , încercau s i duc mântuirea
pân la cap t prin firea p mânteasc .

Dac studiem cu aten ie religiile lumii, vom observa c
religiile p gâne trateaz salvarea ca o consecin a faptelor.
Doar religia Bibliei este diferit . Din p cate, cre tinismul în cea
mai mare parte a lui, pune accentul pe ceea ce face omul i nu
pe ceea ce poate face Dumnezeu în via a aceluia care crede. La
fel ca în p gânism unele aspecte ale vie ii de credin sunt
v zute ca fiind elemente care produc transformarea
caracterului. Astfel, postul, rug ciunea, medita ia, studierea
Cuvântului i alte elemente, denumite discipline sau exerci ii
spirituale sunt privite ca un mijloc prin care are loc
transformarea omului i na terea din nou. Ceea ce este
surprinz tor este faptul c aceast teorie se g se te pân i în
cele mai mari denomina iuni cre tine, fiind pentru cei cu
discern mânt spiritual o dovad a puterii de p trundere a

Versetul 3: 

Sunte i a a de 
nechibzui i? Dup  ce 

a i început prin Duhul, 
vre i acum s  sfâr i i 

prin firea 
p mânteasc ? 

Versetele 4-5: 

4. În zadar a i suferit 
voi atât de mult? 

Dac , în adev r, e în 
z dar! 

 5. Cel ce v  d  
Duhul i face minuni 
printre voi, le face 

oare prin faptele 
Legii sau prin auzirea 

credin ei? 
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p gânismului în cre tinism. S nu uit m c mântuirea prin
fapte st la baza religiei p gâne.

Pavel ne ofer aici cel mai gr itor exemplu al Vechiului
Testament – cazul lui Avraam. i face aceasta pentru c acela i
exemplu era folosit pentru a ar ta necesitatea t ierii împrejur.
Dar totul depinde de cât de mult îl l s m pe Domnul s
vorbeasc . Pentru a în elege explica ia lui Pavel trebuie s
vedem cum gândeau evreii.

Dumnezeu i a promis lui Avraam c el i s mân a lui va
mo teni lumea. Avraam a primit ca semn al acestei f g duin e
t ierea împrejur. Este numai normal s crezi în Isus pentru
iertarea p catelor, dar pe lâng aceasta trebuie s adaugi i
ascultarea de lege, iar legea spune c trebuie s te circumcizi,
pentru c f g duin a a fost f cut lui Avraam i mo tenitorilor
lui. Nu po i s fii un mo tenitor al lui Avraam dac nu te tai
împrejur ca i Avraam, pentru c adev ra i mo tenitori ai
f g duin ei trebuie t ia i împrejur. Frumoas ideologie, dar
Dumnezeu nu a spus a a.

1) În Romani 4 Pavel ne spune c înainte de t ierea
împrejur credin a lui Avraam i a fost socotit ca neprih nire.
Deci neprih nirea vine numai prin credin , f r t ierea
împrejur. 2) Aceasta este un semn al neprih nirii care se
prime te prin credin , 3) T ierea împrejur i a fost dat lui
Avraam dup ce acesta luase decizia de a L ajuta pe
Dumnezeu s i duc la îndeplinire planul, iar Dumnezeu i a
ar tat prin aceasta c nu poate carnea s împlineasc planurile
Sale. Tot în Romani 4, ca i aici, se arat c mo tenitorii nu
sunt cei care se taie împrejur, ci cei care au credin . Evreii se
t iau împrejur f r s aib credin , neîn elegând c aceasta
era un simbol pentru t ierea împrejur a inimii (Romani 2: 29).

Neprih nirea i nu t ierea împrejur sau ascultarea de
Lege este ceea ce ofer mântuirea. Iar neprih nirea vine prin
credin . Mai mult, neprih nirea unui om nu folose te la nimic
pentru c nu este des vâr it . Ceea care ne confer intrarea în
împ r ia Cerurilor este neprih nirea lui Dumnezeu
manifestat în Hristos. Dac avem aceast neprih nire, care
este darul lui Dumnezeu, avem asigurarea vie ii ve nice. Îns
trebuie s tim c aceast neprih nire nu permite existen a
nici a celui mai mic p cat.

Versetele 6-9: 

6. Tot a a i „Avraam 
a crezut pe Dumnezeu 

i credin a aceasta 
i-a fost socotit  ca 

neprih nire” 

7. În elege i i voi 
dar, c  fii ai lui 

Avraam sunt cei ce 
au credin  

8. Scriptura, de 
asemenea, fiindc  

prevedea c  
Dumnezeu va socoti 

neprih nite pe 
Neamuri, prin 

credin , a vestit mai 
dinainte lui Avraam 

aceast  veste bun : 
„Toate neamurile vor 

fi binecuvântate în 
tine.” 

 9 A a c  cei ce se 
bizuiesc pe credin , 

sunt binecuvânta i 
împreun  cu Avraam 

cel credincios. 
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Avraam a crezut pe Dumnezeu pentru o vreme, dar
apoi a venit îndoiala i prin propria sa putere a încercat s L
ajute pe Dumnezeu f când un copil cu Agar. Dup o vreme
Dumnezeu i se arat din nou i i spune c urmeaz s i
împlineasc promisiunea. Acum îi cere s se taie împrejur, ca
semn c recunoa te c numai credin a poate împlini
f g duin a (Geneza 15 16, 17: 1 22). Din p cate poporul evreu
nu a înv at trista lec ie pe care a înv at o Avraam, c numai
credin a ofer o stare dup voia lui Dumnezeu. Cei care au
în eles asta, fie evrei sau dintre neamuri, sunt mo tenitorii
f g duin ei i urma i ai lui Avraam.

Din aceste versete în elegem c Evanghelia nu s a
n scut odat cu predicarea lui Hristos. Ea a fost prezentat i
lui Avraam, chiar de Dumnezeu i a r mas neschimbat pân
în zilele lui Pavel. Cei care se bizuiesc pe credin vor fi
binecuvânta i pentru c ea, credin a, este singurul mijloc
rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea p c to ilor.

În contrast cu acest verset st versetul 10 care afirm
c cei care se bizuiesc pe Lege pentru a fi mântui i se afl sub
blestem. Motivul pentru care sunt sub blestem cei care se
bizuiesc pe faptele Legii pentru mântuire este pentru c „prin
Lege vine cuno tin a deplin a p catului” (Romani 3: 20).
Legea arat p catul, p catul este blestem, deci oricine caut
s fie mântuit prin Lege nu poate fi decât sub blestem. Legea
este o reflectare a caracterului lui Dumnezeu i a guvern rii
Sale, ea arat principiile neprih nirii i drept ii i de aceea ea
acuz pe cei care nu sunt a a cum cere ea.

Trebuie observat c nu cei care împlinesc Legea sunt
sub blestem, pentru c ar fi în contradic ie cu Apocalipsa 22:
14, ci cei care caut prin aceast p zire mântuirea. Apocalipsa
22: 14 spune13:

„Binecuvânta i sunt cei ce împlinesc poruncile
Sale, pentru a avea dreptul la pomul vie ii i s

poat intra pe por i în cetate.”

(traducere dup versiunea King James)

13 Traducerile moderne bazate pe alte manuscrise ofer o alt perspectiv asupra versetului în compara ie cu
traducerile f cute dup Textus Receptus. Compar Fidela cu Cornilescu.

Versetul 10: 

C ci to i cei ce se 
bizuiesc pe faptele 

Legii, sunt sub 
blestem; pentru c  

este scris: „Blestemat 
este oricine nu 

st ruie te în toate 
lucrurile scrise în 

cartea Legii, ca s  le 
fac .” 
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Acest verset este înfr it cu Psalmul 119: 1 care spune:
„Ferice de cei f r prihan în calea lor, care umbl întotdeauna
dup Legea Domnului”.

A adar, cei care au credin sunt p zitori ai Legii,
pentru c cei care au credin sunt binecuvânta i i tot
binecuvânta i sunt cei ce împlinesc poruncile. Sub blestem
sunt cei care nu se bazeaz pe credin , ci pe propriile fapte
pentru mântuire, adic au o religie p gân .

Este evident c omul nu este îndrept it prin faptele
Legii. Legea îl condamn , nu îl îndrept e te pe cel care a
c lcat o. Omul care este neprih nit va tr i prin credin .
Îndrept irea vine prin credin . Dac i îndrept irea i
neprih nirea vin prin credin înseamn c cele dou sunt
legate între ele de credin . Cei care doresc prin credin
neprih nirea lui Dumnezeu pot fi îndrept i i prin aceea i
credin . Omul nu poate cere prin credin îndrept irea, f r a
accepta i neprih nirea care o înso e te. A fi îndrept it prin
credin înseamn a fi f cut neprih nit prin credin . Credin a
este cea care m îndrept e te i m face neprih nit pentru c
ea m face ascult tor fa de Lege. A fi îndrept it nu
înseamn doar a fi considerat f r vin , ci i a fi f cut
ascult tor al Legii.

Ca s sc p m de blestemul care rezult din
neîmplinirea Legii trebuie s tr im prin credin în lucrarea lui
Dumnezeu de restaurare a omului – „prin credin a din inim se
cap t neprih nirea” (Romani 10: 10), dar credin a este „darul
lui Dumnezeu” (Efeseni 2: 8). Dumnezeu ne a dat credin a
pentru ca prin ea s îl putem primi pe Domnul Hristos, iar prin
El s tr im a a cum a tr it El pe p mânt. Cel care m rturise te
c are credin în Fiul lui Dumnezeu trebuie s tr iasc tot a a
cum a tr it Fiul lui Dumnezeu, pentru c aceast credin
deschide inima omului, Fiului lui Dumnezeu, iar Acesta tr ie te
în acea inim .

Blestemul Legii nu este din cauza Legii. Porunca este
„sfânt , dreapt i bun ” (Romani 7: 12), este ve nic la fel ca
Dumnezeu, este adev r, f cut cu credincio ie i neprih nire
(Psalmul 111: 7, Psalmul 119: 86, 142 etc.). Lucr rile lui
Dumnezeu sunt credincio ie i dreptate, iar tablele celor zece
porunci sunt lucrarea mâinii lui Dumnezeu (Exodul 31: 18). i

Versetele 11 – 12: 

i c  nimeni nu este 
socotit neprih nit 

înaintea lui Dumnezeu, 
prin Lege, este 

învederat, c ci „cel 
neprih nit prin 

credin  va tr i.” 

 Îns  Legea nu se 
întemeiaz  pe 

credin ; ci ea zice: 
„Cine va face aceste 

lucruri, va tr i prin 
ele”. 

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” 
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nu doar ele, ci întreaga Scriptur este lucrarea lui Dumnezeu.
De aceea Legea nu este un blestem în sine. Blestemul este un
rezultat al p catului, iar p catul este c lcarea Legii. Din acest
punct de vedere blestemul este al Legii i a fost nevoie de
Hristos ca s ne scape de acest blestem. Cum? F cându se
blestem pentru noi adic a purtat p catele noastre pe cruce i
a luat pedeapsa care trebuia s fie a noastr . În schimb El ne d
neprih nirea Sa ca fapt nu doar în teorie. Cine îl prime te pe
Isus prime te libertatea fa de orice p cat care îl ine rob.

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 ie te Hristos. Dac noi ne încredin m
lui Hristos El are putere s ne in departe de p cat. Acesta a
fost adev rul pe care to i oamenii credincio i ai Bibliei au
trebuit s îl înve e i pe care noi trebuie s ni l însu im.

Binecuvântarea lui Avraam este a noastr pentru c o
ob inem prin Isus Hristos. Duhul vine la noi tot prin credin .

Versetele 15 18 sunt un punct important în în elegerea
rolului Epistolei c tre Galateni. Ele ne arat c punctul central
al discu iei care a f cut necesar scrierea acestei epistole este
calea prin care se ob ine mântuirea. Este ea prin Lege, prin
credin , sau prin Lege i credin ? În acest punct Pavel aduce
în discu ie subiectul leg mântului i 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 i nu se
scoate nimic din el. Leg mântul i f g duin a sunt unul i
acela i lucru, pentru c Dumnezeu a f cut o f g duin printr
un leg mânt. Acest lucru se poate deduce i din versetul 17
unde vedem c ruperea leg mântului ar însemna nimicirea
f g duin ei. F g duin a f cut lui Avraam prin leg mânt ar fi
fost anulat la Sinai dac acolo Dumnezeu ar fi dorit încheierea
altui leg mânt. Dar Dumnezeu nu a dorit s fac la Sinai un alt
leg mânt prin care s ofere f g duin e prin Lege. Astfel
mo tenirea nu vine din Lege, iar Legea dat pe Sinai nu a
anulat leg mântul încheiat cu Avraam.

Ceea ce am studiat pân acum ne arat c
neprih nirea des vâr it pe care Dumnezeu o poate accepta a
fost asigurat prin leg mântul încheiat cu Avraam, deci nu mai

Versetul 14: 

Pentru ca 
binecuvântarea 

vestit  lui Avraam s  
vin  peste Neamuri, în 

Hristos Isus, a a ca, 
prin credin , noi s  

primim Duhul f g duit.  

Versetele 15 – 18: 

15 Fra ilor, (vorbesc in 
felul oamenilor) un 

testament, chiar al unui 
om, odat  înt rit, 
totu i nimeni nu-l 

desfiin eaz , nici nu-i 
mai adaug  ceva. 

16  Acum, 
f g duin ele au fost 
f cute „lui Avraam i 
semin ei lui.” Nu zice: 
„ i semin elor” (ca i 

cum ar fi vorba de mai 
multe), ci ca i cum ar 

fi vorba numai de una: 
„ i semin ei tale”, adic  

Hristos. 

17 Iat  ce vreau sa 
zic: un testament pe 

care l-a înt rit 
Dumnezeu mai înainte, 
nu poate fi desfiin at, 
a a ca f g duin a sa 
fie nimicita de Legea 

venita dup  patru sute 
treizeci de ani. 
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era necesar un alt leg mânt. Mo tenirea a fost dat lui Avraam
prin credin i tot a a trebuia s fie i pentru evrei. Legea care
a venit dup 430 de ani nu a anulat aceast f g duin , acest
leg mânt, dar evreii l au în eles i aplicat gre it. Ei au început
s cread c Legea rostit la Sinai este un mijloc spre
mântuire, dar rolul ei era cu totul altul dup cum vom vedea în
versetul 19. Din nefericire cea mai mare parte a lumii cre tine
în elege la fel de gre it rolul Sinaiului i ce a dorit Dumnezeu s
se întâmple acolo. Legea dat la Sinai nu a reprezentat
niciodat un leg mânt i nici o promisiune.

R spunsul la întrebarea „atunci pentru ce este Legea?”
accentueaz rolul Legii în Evanghelie. Dac mo tenirea vie ii
ve nice este prin f g duin a primit prin credin , conform
leg mântului încheiat cu Avraam i un leg mânt nu poate fi
desfiin at, de ce a mai venit Legea dup 430 de ani de la
rostirea f g duin ei i încheierea Leg mântului?

De ce a mai fost nevoie de Lege dac mo tenirea vine
prin credin ? Prin Lege vine cuno tin a deplin a p catului
(Romani 3: 20), iar evreii trebuiau s tie prin porunc cât de
p c tos este p catul (Romani 7: 13) i s aprecieze leg mântul
i f g duin a lui Dumnezeu. Legea a fost dat , deci, pentru ca
s se înmul easc gre eala (Romani 5: 20 21) i astfel harul s
descopere slava lui Dumnezeu în dragostea Sa pentru salvarea
p c tosului. Prezen a Legii care îl acuz pe p c tos este
elementul prin care este scos în eviden harul care îl face în
stare pe p c tos s p zeasc Legea, fiind astfel neprih nit.

Legea a fost ad ugat pentru a ar ta oamenilor c ei
nu de in o neprih nire care poate fi socotit vrednic de a
primi mo tenirea. Cu toate c neprih nirea nu vine din Lege,
ea trebuie m rturisit de Lege (Romani 3: 21, Psalmul 19: 7,
Psalmul 119: 92 ). Experien ele prin care au trecut evreii pân
la Sinai le au cerut s i manifeste credin a. Dar ei au e uat
pentru c nu aveau credin i în consecin nu erau
ascult tori. Dumnezeu le a dat Legea pentru a le ar ta c
starea lor nu le poate permite s primeasc mo tenirea. El
dorea s scrie Legea în inimile lor dac ei erau dispu i. Ieremia
31:33 ne arat c poporul nu a în eles acest lucru, iar
Dumnezeu nu a renun at la planul S u.

18 C ci, dac  
mo tenirea ar veni din 
Lege, nu mai vine din 

f g duin ; i 
Dumnezeu printr-o 

f g duin  a dat-o 
lui Avraam. 

Versetul 19: 

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. 
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De ce a e uat vechiul leg mânt? 

De i sunt declara ii din Vechiul Testament care par a definii Cele Zece Porunci ca
fiind un leg mânt, afirma iile lui Pavel arat c ele nu au constituit niciodat un leg mânt.

Înainte de a s pa în acest subiect fascinant, trebuie s definim ce este un leg mânt.
Exist multe tipuri i forme, dar practic un leg mânt este un acord între dou p r i care se
bazeaz pe f g duin e reciproce. De a lungul veacurilor, Dumnezeu S a învoit cu poporul
S u pe baza leg mintelor. El este un Dumnezeu iubitor, a a c ne invit , „Veni i totu i s ne
judec m.” (Isaia 1: 18).

Uneori, Dumnezeu a stabilit învoieli cu oameni ca Moise, Avraam i David i uneori
cu na iunea Israel. Leg mântul cel mai important dintre toate s a ratificat cu mult înainte ca
lumea aceasta s ia fiin . A fost un leg mânt între Tat l i Fiul i a avut de a face cu ipoteza
apari iei p catului. Isus S a oferit pe Sine în vasta ve nicie a trecutului ca „Mielul, care a fost
înjunghiat, de la întemeierea lumii.” (Apocalipsa 13: 8). El a încuviin at s devin Jertf
isp itoare pentru a l r scump ra pe om, în caz c Adam i Eva ar alege s p c tuiasc .

Termenii acelui leg mânt ve nic nu s au schimbat i nu s au înlocuit niciodat . De i
de a lungul anilor s au înfiin at multe alte leg minte, termenii simpli ai mântuirii prin
credin au r mas valabili de a lungul veacurilor pentru toat omenirea.

Totu i, leg mântul care a provocat cea mai mare confuzie este numit de c tre
scriitorul c r ii Evrei „Vechiul Leg mânt”. El mai descrie i existen a unui nou leg mânt care
are unele avantaje foarte importante asupra celui vechi. Iat cum le descrie el pe cele dou :
„Dar acum Hristos a c p tat o slujb cu atât mai înalt cu cât leg mântul al c rui mijlocitor
este El, e mai bun, c ci este a ezat pe f g duin e mai bune. În adev r, dac leg mântul
dintâi ar fi fost f r cusur, n ar 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
Israel i cu casa lui Iuda un leg mânt nou; nu ca leg mântul, pe care l am f cut cu p rin ii
lor, în ziua când i am apucat de mân , ca s i scot din ara Egiptului. Pentru c n au r mas
în leg mântul Meu, i nici Mie nu Mi a p sat de ei, zice Domnul. Dar iat leg mântul, pe
care l voi face cu casa lui Israel, dup acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea
lor i le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, i ei vor fi poporul Meu. ... Pentru c
le voi ierta nelegiuirile, i nu Mi voi mai aduce aminte de p catele i f r delegile lor». Prin
faptul c zice: «Un nou leg mânt», a m rturisit c cel dintâi este vechi; iar ce este vechi, ce a
îmb trânit, este aproape de pieire.” (Evrei 8: 6 13).

Descrierea aceast nu d loc la nicio îndoial cu privire la soarta Vechiului Leg mânt.
El a fost pus deoparte în favoarea unuia nou care avea f g duin e mai bune. Firesc c dorim
s cunoa tem totul cu privire la acel nou leg mânt care va a eza Legea lui Dumnezeu în
inim i minte, dar trebuie s în elegem i natura leg mântului care a disp rut. Milioane de
oameni au fost înv a i c acesta era Legea celor Zece Porunci i ei se laud c au fost



58

izb vi i de sub Lege i pretind c umbl într o slobozenie total fa de leg mântul faptelor
Vechiului Testament.

Vechiul leg mânt nu au fost Cele Zece Porunci 

Este oare aceasta o pozi ie biblic ? Este tot atât de important s în elegem ce nu era
Vechiul Leg mânt ca i s cunoa tem ceea ce era. Chiar acum, haide i s urm rim trei
dovezi absolute prin care s în elegem c leg mântul care a disp rut nu reprezenta Cele
Zece Porunci. Apoi, vom decide comparând text cu text ce era Vechiul Leg mânt.

Mai întâi de toate, observ m c Vechiul Leg mânt avea ni te f g duin e destul de
s race în el. Ni se spune c Noul Leg mânt „este a ezat pe f g duin e mai bune”. Putem
vedea vreo f g duin slab în Cele Zece Porunci? Niciodat ! Din contr , Pavel declar c
ele erau foarte bune. „Copii, asculta i în Domnul de p rin ii vo tri, c ci este drept. «S
cinste ti pe tat l t u i pe mama ta» este cea dintâi porunc înso it de o f g duin «ca
s fii fericit, i s tr ie ti mult vreme pe p mânt.»” (Efeseni 6: 1 3). Doar aceast declara ie
i ar fi de ajuns ca s arate c autorul c r ii Evrei nu acuza legea moral c ar avea vreo
f g duin slab .

Al doilea lucru care ne determin s analiz mmai bine Vechiul Leg mânt este faptul
c „era cu gre eli”. Biblia declar , „În adev r, dac leg mântul dintâi ar fi fost f r cusur, n
ar mai fi fost vorba s fie înlocuit cu un al doilea.” (Evrei 8: 7). A reu it cineva vreodat s
g seasc vreun cusur sau vreo gre eal în ceea ce a scris Dumnezeu? Psalmistul declara,
„Legea Domnului este des vâr it , i învioreaz sufletul.” (Psalmi 19: 7). Iar Pavel scria, „A a
c Legea, negre it, este sfânt , i porunca este sfânt , dreapt i bun .” (Romani 7: 12).

Sun aceasta ca ceva slab i nedes vâr it? Nicio lege n ar putea fi i des vâr it i cu
gre eli în acela i timp. Devine din ce în ce mai evident c Vechiul Testament nu putea fi
Cele Zece Porunci.

i în final, citim lucrul cel mai extraordinar despre Vechiul Leg mânt c a fost
anulat! „Prin faptul c zice: «Un nou leg mânt», a m rturisit c cel dintâi este vechi; iar ce
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 a Celor Zece Porunci a pierit? Oricine cite te Noul Testament trebuie s r spund ,
Absolut c nu. Pavel afirm exact contrarul cu privire la Lege. El se întreba, „Deci, prin
credin desfiin m noi Legea? Nicidecum. Dimpotriv , noi înt rim Legea.” (Romani 3: 31).

Oare Biblia se contrazice? Poate ceva s fie aproape de pieire i s fie înt rit în
acela i timp? Oare acela i autor declar lucruri opuse despre aceea i Lege? Doar ca s fim
siguri c Pavel nu spunea c Vechiul Leg mânt era Legea, haide i s inser m cuvintele
„Vechiul Leg mânt” în loc de cuvântul „Lege” în Romani 3: 31. „Deci, prin credin
desfiin m noi Vechiul Leg mânt? Nicidecum. Dimpotriv , noi înt rim Vechiul Leg mânt.”
(Romani 3: 31).
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Nu i a a c nu sun deloc bine? tim c Vechiul Leg mânt a disp rut i nu se putea
vorbi de el în acest fel. Atunci, foarte clar, putem vedea c leg mântul care a ajuns la sfâr it
nu se putea s fi fost Cele zece Porunci.

Ce era vechiul leg mânt? 

Dup ce am descoperit ce nu era Vechiul Leg mânt, suntem acum gata s l
identific m precis din Cuvânt. Ca s facem astfel, trebuie s ne întoarcem în Biblie la cartea
Exodului. Mul i oameni n au reu it s vad c la muntele Sinai erau mai multe leg minte.
Dumnezeu l a chemat pe Moise sus pe munte înainte ca s i dea Legea i a sugerat s
încheie un leg mânt între El i popor: „Moise s a suit la Dumnezeu. i Domnul l a chemat
de pe munte, zicând: «A a s vorbe ti casei lui Iacov, i s spui copiilor lui Israel: ... Acum,
dac ve i asculta glasul Meu, i dac ve i p zi leg mântul Meu, ve i fi ai Mei dintre toate
popoarele, c ci tot p mântul este al Meu; Îmi ve i fi o împ r ie de preo i i un neam sfânt.
Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.»” (Exodul 19: 3 6).

Remarca i cum Dumnezeu l a rugat pe Moise s i fac cunoscut oferta Sa
poporului. Iat toate elementele unui adev rat leg mânt. De ambele p r i se afl condi ii i
f g duin e. Dac copiii lui Israel urmau s accepte propunerea lui Dumnezeu, se stabilea un
leg mânt. Cum au reac ionat ei la oferta divin ? „Moise a venit de a chemat pe b trânii
poporului, i le a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul. Tot poporul
a r spuns: «Vom face tot ce a zis Domnul!» Moise a spus Domnului cuvintele poporului.”
(Exodul 19: 7 8).

De îndat ce a ajuns acest r spuns la Dumnezeu, s a pus temelia Vechiului
Leg mânt. Dar înainte ca s devin opera ional ca form , trebuia s existe o sigilare sau o
pecetluire a pactului. Acest ceremonial implica stropirea poporului cu sângele unui bou
sacrificat, a a cum se descrie în Exodul 24: 4 8: „Moise a scris toate cuvintele Domnului.
Apoi s a sculat dis de diminea , a zidit un altar la poalele muntelui, i a ridicat
dou sprezece pietre pentru cele dou sprezece semin ii ale lui Israel. A trimis pe ni te tineri
dintre copiii lui Israel, s aduc Domnului arderi de tot, i s junghie tauri ca jertfe de
mul umire. Moise a luat jum tate din sânge, i l a pus în str chini, iar cealalt jum tate a
stropit o pe altar. A luat cartea leg mântului, i a citit o în fa a poporului. Ei au zis: «Vom
face i vom asculta tot ce a zis Domnul.» Moise a luat sângele, i a stropit poporul, zicând:
«Iat sângele leg mântului, pe care l a f cut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor
cuvinte.»”

Din nou ni se aminte te c acest leg mânt nu era Legea îns i, ci a fost f cut „pe
temeiul tuturor acestor cuvinte”. Cele Zece Porunci reprezentau temeiul acordului. Oamenii
au f g duit s in acea lege, iar în schimb Dumnezeu a promis s i binecuvânteze. Punctul
slab din întreaga învoire se învârtea în jurul promisiunii f cute de Israel. Nu se sugera deloc
c puteau s nu se conformeze total tuturor cererilor lui Dumnezeu. Nici nu era vreo
implica ie de ajutor divin. „A a vom face”, au insistat ei. Iat un exemplu perfect de a te
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baza pe factorul uman i de a avea încredere în t ria omului. Cuvintele sunt pline de
încredere de sine. „Vom face i vom asculta tot ce a zis Domnul.”

Au reu it ei s in acel leg mânt? În ciuda asigur rilor repetate pe care le au dat, i
au c lcat teribil cuvântul chiar înainte ca Moise s coboare de pe munte cu tablele de piatr .
Începem s în elegem din ce constau f g duin ele slabe ale Vechiului Leg mânt?

Cartea Evreilor începe s se desf oare în fa a noastr . Acolo, se aminte te: „Ca o
mustrare a zis Dumnezeu.” (Evrei 8: 8). „Pentru c n au r mas în leg mântul Meu, i nici
Mie nu Mi a p sat de ei.” (Versetul 9). Vina este a ezat direct asupra p r ii omene ti din
pactul reciproc. Astfel, putem vedea exact de ce a scris Pavel a a cum a scris despre acest
Vechi Leg mânt din Evrei 8. A generat robie, s a dovedit plin de gre eli, a avut f g duin e
slabe i s a spulberat toate din pricina faptului c poporul nu a reu it s asculte de partea
sa de leg mânt. Adunând toate acestea laolalt , putem vedea de ce era disperat nevoie de
un nou leg mânt, care urma s aib f g duin e mai bune.

Cum erau mai bune f g duin ele Noului Leg mânt? Pentru c Dumnezeu le f cuse
i garantau o ascultare plin de succes doar prin t ria Lui. „Voi pune legile Mele în mintea
lor i le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor [. . .] Pentru c le voi ierta nelegiuirile,
i nu Mi voi mai aduce aminte de p catele i f r delegile lor”. (Evrei 8: 10 12 conform
Ieremia 31: 33).

Cum a fost ratificat Noul Leg mânt? La fel cum a fost i vechiul prin v rsare de
sânge, dar în loc ca s se verse sângele unui bivol, nep tatul Fiu al lui Dumnezeu i a dat
sângele: „Dumnezeul p cii, care, prin sângele leg mântului cel ve nic, a sculat din mor i pe
Domnul nostru Isus, marele P stor al oilor, s v fac des vâr i i în orice lucru bun, ca s
face i voia Lui, i s lucreze în noi ce I este pl cut, prin Isus Hristos. A Lui s fie slava în vecii
vecilor! Amin.” (Evrei 13: 20 21).

Ce contrast fa de slabele f g duin e ale firii omene ti f cute de Israel la Sinai. În
locul cuvintelor „vom asculta” ale poporului, f g duin a Noului Leg mânt al lui Dumnezeu
este „s v fac des vâr i i în orice lucru bun . . . i s lucreze în noi.” Nu mai intervine
efortul omului. Nu lucreaz atât de mult omul, ci El „lucreaz în noi”. i cum avem la
dispozi ie aceast putere? „Prin sângele leg mântului cel ve nic” din pricina a ceea ce a
f cut Isus pe cruce.

Noul Leg mânt se întemeiaz  pe convertire 

Aceasta ne aduce chiar în inima modalit ii de lucru al Noului Leg mânt. Ascultarea
este posibil doar prin scrierea Legii lui Dumnezeu în inim . Prin rena tere spiritual ,
mintea i inima se transform . Practic, Domnul Hristos intr în via a credinciosului i îi
acord propria Lui t rie ca s asculte. Devenind astfel p rta de natur divin , omul cel mai
slab începe s tr iasc îns i via a Domnului Isus Hristos, c p tând biruin e de la El i
r stignind poftele firii.
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Astfel descrie Pavel aceast schimbare: „C ci lucru cu neputin Legii, întrucât firea
p mânteasc (Grece te: carnea, aici i peste tot unde e «firea p mânteasc ») o f cea f r
putere Dumnezeu a osândit p catul în firea p mânteasc , trimi ând, din pricina p catului,
pe Însu i Fiul S u într o 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 mânte ti, ci dup îndemnurile
Duhului.” (Romani 8: 3 4).

Cuvântul pentru neprih nire este „dikaima”, care înseamn „cerin dreapt ” a
Legii. Cu alte cuvinte, din pricina vie ii f r de p cat a lui Isus în firea p mânteasc , cerin a
legii poate fi împlinit în noi. El a biruit p catul în acela i fel de trup ca al nostru a a ca s ne
poat împ rt i biruin a. Practic, El Î i va tr i propria Lui via sfânt , desp r it de p cat în
trupurile noastre p mânte ti, dac noi Îi vom îng dui s fac aceasta. Aceasta este
f g duin a Noului Leg mânt pentru fiecare copil, care crede în Dumnezeu i are încredere
în El. i este absolut unicul mod prin care cineva poate s împlineasc cerin ele Legii:
„Hristos în voi, n dejdea slavei.” (Coloseni 1: 27). „ i via a, pe care o tr iesc acum în trup, o
tr iesc în credin a în Fiul lui Dumnezeu, care m a iubit i S a dat pe Sine Însu i pentru
mine.” (Galateni 2: 20).

Este deosebit de important s în elegem c legea Noului Leg mânt scris în inim
este exact aceea i lege care a fost scris în piatr . Acele mari principii spirituale reflect
chiar caracterul lui Dumnezeu i alc tuiesc temelia guvern rii Lui. Deosebirea nu const din
lege, ci în felul cum lucreaz legea. Scrise doar pe tablele de piatr , nu pot decât s
condamne i s aduc moarte. „Fiindc umblarea dup lucrurile firii p mânte ti ... nu se
supune Legii lui Dumnezeu, i nici nu poate s se supun .” (Romani 8: 7). Primit în inima
care a devenit spiritual prin puterea de convertire a lui Hristos, aceea i lege devine o
pl cere. Ioan, ucenicul iubit, declara, „C ci dragostea de Dumnezeu st în p zirea
poruncilor Lui. i poruncile Lui nu sunt grele.” (1 Ioan 5: 3). Nu numai c legea nu este grea
pentru copilul lui Dumnezeu umplut de Duh Sfânt, dar ascultarea devine o bucurie.
Psalmistul scria, „Vreau s fac voia Ta, Dumnezeule! i Legea Ta este în fundul inimii mele.”
(Psalmul 40: 8).

Nicio schimbare în Noul Leg mânt dup  Golgota 

Întrucât Noul Leg mânt a fost ratificat cu sângele lui Hristos, evident c n ar fi putut
intra în vigoare decât dup ce Domnul Isus a murit pe cruce. Nu trebuie s trecem cu
vederea acest adev r crucial. Via a ve nic sau moartea ve nic ar putea atârna de corecta
în elegere a acestui punct cheie. Apostolul Pavel scria, „În adev r, acolo unde este un
testament, trebuie neap rat s aib loc moartea celui ce l a f cut. Pentru c un testament
nu cap t putere decât dup moarte. N are nici o putere cât vreme tr ie te cel ce l a
f cut.” – (Evrei 9: 16 17). Cuvântul „testament” este acela i cu cuvântul „leg mânt”. Doar
dup ce testamentul final al cuiva a fost ratificat prin moartea lui, se pot executa clauzele.
Tot astfel, leg mântul sau testamentul Domnului Hristos ar urma s intre în vigoare de
îndat ce El ar confirma leg mântul prin moartea Sa pe Golgota.
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„Fra ilor, (vorbesc în felul oamenilor); un testament, chiar al unui om, odat înt rit,
totu i nimeni nu l desfiin eaz , nici nu i mai adaug ceva.” (Galateni 3: 15). Apostolul Pavel
vrea s spun aici c dup moartea unui om, testamentul sau leg mântul s u nu se poate
schimba. Nu se mai poate ad uga nimic, dup moartea celui ce l a f cut. Leg mântul este
valabil ve nic exact la fel cum era i când a murit cel care l a f cut. Dup moartea Domnului
Hristos, nu se mai putea face nicio schimbare în condi iile prin care era mântuit omenirea.
Aceste condi ii erau sigilate i ratificate prin v rsare de sânge. Fiecare cerin fusese
clarificat exact prin modelul perfect l sat de via a Lui f r de p cat i se luaser m suri ca
Legea Lui s fie scris , prin Duhul Sfânt în mintea fiec rui credincios.

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 s a înmul it p catul,
acolo harul s a înmul it i mai mult.” (Romani 5: 20). F g duin e ve nice ancorate în natura
f r schimbare a lui Dumnezeu urmau s aduc putere de biruin asupra oric rei sl biciuni
mo tenite sau cultivate. Nu este de mirare c Biblia accentueaz „f g duin ele mai bune”
ale acestui nou leg mânt plin de slav ! Evreii ar fi putut beneficia de acest leg mânt dac ar
fi fost dispu i s înve e.

Mijlocitorul prin care s a dat Legea nu poate fi decât
Domnul Isus Hristos. 1 Timotei 2: 5 ne spune c exist un
singur mijlocitor între Dumnezeu i oameni. Acest adev r
poate fi în eles i din verstele: „Dumnezeu era în Hristos
împ când lumea cu Sine” ( 2 Corinteni 5: 19) i „Dumnezeu a
fost ar tat în trup” (1 Timotei 3: 16).

Legea î i justific existen a prin dou motive cruciale. Pe
de o parte ea arat omului care este standardul neprih nirii i
cum este caracterul lui Dumnezeu, ar tându i în acela i timp
cât de însp imânt tor este p catul, iar pe de alt parte Legea
m rturise te despre via a aceluia care s a predat lui Hristos,
adic are neprih nirea lui Dumnezeu care se ob ine f r Lege.
Acesta este ceea ce Pavel spune în Romani i care atât de u or
scap aten iei noastre:

„Dar acum s a ar tat o neprih nire (Grece te:
dreptate), pe care o d Dumnezeu, f r lege
despre eam rturisesc Legea i proorocii i

anume, neprih nirea dat de Dumnezeu, care vine
prin credin a în Isus Hristos, pentru to i i peste to i

cei ce cred în El.”

(Romani 3: 21 22)

Versetul 20: 

Dar mijlocitorul nu 
este mijlocitorul unei 

singure p r i, pe când 
Dumnezeu, este unul 

singur 
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Astfel, declara ia lui Pavel c Legea nu este împotriva
f g duin elor lui Dumnezeu ne arat c noi nu trebuie s avem
ceva împotriva Legii. Dac ar fi fost posibil ca neprih nirea s
poat fi ob inut i pe alt cale, ca de exemplu o anumit lege,
Dumnezeu ne ar fi spus. Dar nu exist o lege care s dea via
i de aceea totul este închis sub p cat. Singura cale de a ie i
din aceast condi ie este aceea de a folosi harul lui Dumnezeu
i de a manifesta credin în f g duin ele Lui prin care ne a
promis c ne va aduce la des vâr ire, la starea de om mare i
deplin în Hristos. Spuneammai sus c versetul 19 ne arat care
este rolul Legii în Evanghelie i de i nu l am exprimat în mod
direct e posibil s fi fost deja în eles: Evanghelia este vestea
bun a salv rii din p cat prin Isus Hristos, ea este f g duin a
care compune noul leg mânt. În aceast f g duin Creatorul
S a obligat s pun Legea Sa în inimile noastre. Legea nu este
împotriva Evangheliei i nici Evanghelia împotriva Legii. Prin
f g duin a Evangheliei Dumnezeu a promis c va reface chipul
i asem narea Sa în om, adic va pune Legea Sa, expresia
caracterului S u, în fiin a creat .

F r credin oamenii erau sub Lege, închi i fa de
credin . Reciti i versetul 8 i 22 i observa i 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 ne a condamnat, Legea, este cel care ne trimite
spre Hristos i ne arat c avem nevoie disperat de El. Vedem
din nou în aceste versete cooperarea dintre Lege i
Evanghelie. Legea m trimite la Evanghelie, iar Evanghelia îmi
arat cum pot deveni ascult tor fa de Lege.

Chiar Legea ne îndrum spre Hristos i ne arat c
neprih nirea nu o vom ob ine prin ea, ci prin credin a în Isus
Hristos. Din nefericire, credincio ii confund credin a
autentic , credin a lui Isus (vezi Galateni 2: 16) cu un sentiment
dezvoltat de om i de aceea roada Duhului Sfânt nu este
vizibil . Dac Legea a fost un îndrum tor spre Hristos, ea care
este ve nic , dreapt i bun , nu are cumva i ast zi aceast
caracteristic ? Nu cumva analizându mi via a i privind la Lege
în eleg c am nevoie de Hristos i de credin ? Dup ce Legea
m a adus la Hristos i în mine Dumnezeu a pus credin ,
aceasta va duce la ascultarea de Lege.

Versetul 21 – 22: 

21 Atunci oare Legea 
este împotriva 

f g duin elor lui 
Dumnezeu? Nicidecum! 

Dac  s-ar fi dat o 
Lege care s  poat  

da via a, într-adev r, 
neprih nirea ar veni 

din Lege. 

 22 Dar Scriptura a 
închis totul supt 

p cat, pentru ca 
f g duin a s  fie 

dat  celor ce cred, 
prin credin a în Isus 

Hristos. 

Versetele 23 -25: 

23 Înainte de venirea 
credin ei, noi eram 

supt paza Legii, 
închi i pentru credin a 

care trebuia s  fie 
descoperit . 

24 Astfel, Legea ne-a 
fost un îndrum tor 

spre Hristos, ca s  fim 
socoti i neprih ni i 

prin credin . 

25 Dup  ce a venit 
credinta nu mai 

suntem sub 
îndrum torul acesta. 
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Botezul în Numele lui Isus Hristos arat c omul s a
îmbr cat cu neprih nirea lui Hristos. Dac îns faptele lui
m rturisesc altfel decât semnifica ia pe care trebuie s o aib
botezul situa ia acelui om nu este cu nimic mai bun decât cea
a fra ilor care c utau neprih nirea prin fapte i asta pentru c
el, fie c uta neprih nirea prin fapte i nu va ajunge niciodat la
ea, fie va declara c Legea nu mai trebuie inut i astfel se
împotrive te Cuvântului lui Dumnezeu.

Îmbr carea cu Isus Hristos este o schimbare total . Nu e
o travestire, ci o metamorfoz . Un om nou nu înseamn un om
vechi retu at, ci o nou fiin . Na terea din nou înseamn o
nou via .

„ i s v îmbr ca i în omul cel nou, f cut dup
chipul lui Dumnezeu, de o neprih nire i sfin enie

pe care o d adev rul.”

(Efeseni 4: 24)

Mântuirea nu este altceva decât finalizarea procesului de
recrea ie a fiin ei umane. Prin p cat omul a pierdut chipul i
asem narea divin . Prin planul de r scump rare Dumnezeu
reface în om, în mod deplin, chipul i asem narea Sa.

Dac spunem c omul cel nou, f cut de Dumnezeu dup
chipul S u, de o neprih nire i sfin enie pe care o d adev rul,
face ceea ce se face în cre tinismul de ast zi ne a ez m pe o
pozi ie periculoas . Dac îns con tientiz m lucrarea
minunat pe care Cerul vrea s o fac în noi vom fi dispu i s
renun m la tot pentru darul minunat al credin ei –
îndrept irea i sfin irea.

Când oamenii vor fi ai lui Hristos ei vor fi s mân a lui
Avraam, adic vor avea un p mânt i un cer ca mo tenire.

Versetele 27 – 29: 

27 To i cari a i fost 
boteza i pentru 

Hristos, v-a i 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  to i sunte i 
una în Hristos Isus. 

 29 i dac  sînte i ai 
lui Hristos, sunte i 

„s mân a” lui Avraam, 
mo tenitori prin 

f g duin . 
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TESTUL 3 

 

1. Ce i s a socotit lui Avraam ca neprih nire?

a) fapta de a ie i din Ur i de merge în ara promis de Dumnezeu
b) faptul c a crezut c Dumnezeu î i va împlini promisiunea
c) ascultarea atunci când l a dus pe Isaac pe muntele Moria

2. Cine sunt copiii lui Avraam i de ce este important s tim asta?

a) toate neamurile p mântului pentru c în Avraam vor fi binecuvânta i cu to ii
b) evreii pentru c ei sunt poporul lui Dumnezeu
c) cei care au credin pentru c promisiunile f cute lui Avraam sunt i pentru ei

3. În ce sens Legea aduce blestemul?

a) Legea a fost dat evreilor i cine o p ze te este sub blestem pentru c a venit
harul
b) Legea arat imposibilitatea de a asculta i de aceea ea ne aduce blestemul
c) nu Legea în sine aduce blestemul, pentru c ea este sfânt , dreapt , bun i
ve nic , dar neascultarea noastr de Lege face ca aceasta s rosteasc un blestem
asupra noastr

4. Cine se afl sub blestemul Legii?

a) cei care vor s asculte de Lege
b) cei ce se bizuiesc pe ea pentru a primi f g duin a
c) cei ce împlinesc la liter legea

5. Ce este blestemul Legii?

a) o via nefericit
b) moartea
c) iadul

6. Promisiunea lui Dumnezeu fa de Avraam putea fi împlinit dac

a) Avraam dorea s asculte de poruncile lui Dumnezeu
b) Avraammanifesta credin
c) reu ea s împlineasc ce i a cerut Dumnezeu

Nume i prenume: Nota:

________________________________
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7. A fost anulat leg mântul încheiat între Avraam i Dumnezeu de Legea dat pe Sinai?

a) Da, pentru c trebuia încheiat un nou leg mânt cu urma ii lui Avraam
b) Da, pentru c urma s se instaureze sanctuarul
c) Nu, Domnul dorea s refac cu poporul acela i leg mânt

8. De ce a fost dat Legea pe muntele Sinai?

a) Legea forma baza leg mântului încheiat la Sinai
b) poporul evreu avea nevoie de o Lege care s i fac deosebi i
c) ca s arate poporului stare în care se g sea raportat la neprih nirea pe care o

cerea Dumnezeu.

9. A fost Legea desfiin at la cruce?

a) Da, Hristos a p zit Legea în locul celor care au credin
b) Nu a fost desfiin at dar noi cre tinii nu mai trebuie s ascult m de ea pentru c
am intrat într un alt leg mânt
c) Legea, care a fost un îndrum tor spre Hristos, nu mai are aceast sarcin pentru
c a venit Hristos. El ne înva care este stare noastr raportat fiind la
neprih nirea cerut de Dumnezeu. Astfel Hristos ne înva c Legea trebuie
ascultat i de la El primim putere pentru a asculta.

10. Este Legea împotriva Noului Leg mânt? Explica i.


