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Introducere 
 
„Iat  leg mântul pe care-l voi face cu ei dup  acele zile, zice Domnul: voi 

pune legile Mele în inimile lor, i le voi scrie în mintea lor”(Evrei 10:16). 
 

Anuleaz  Noul Testament legea lui Dumnezeu i elimin  orice nevoie de a urma Cele 
Zece Porunci i celelalte legi ale lui Dumnezeu?  Credin a c  o face a fost de mult o 
înv tur  popular  în Cre tinismul tradi ional.  Vom examina întrebarea aceasta în 
am nun ime în bro ura aceasta. 
 Chiar i mai important, ne vom adresa scopului real al leg mintelor biblice ale lui 
Dumnezeu – mai mult de unul – i rolul lor vital în planul general al Creatorului pentru 
omenire.  Este foarte important ca s  în elegem adev rata lor semnifica ie. 
 Cât de mul i oameni tiu c  structura Biblie este organizat  în jurul a unei serii de 
leg minte divine – ceea ce am putea numi contracte sau în elegeri – care dezv luie i descriu 
rela ia care I-ar place lui Dumnezeu s-o aib  cu fiecare fiin  omeneasc ? 
 Leg mintele acestea ne dezv luie promisiunile lui Dumnezeu.  Ele definesc de 
asemenea condi iile pe care trebuie s  le întâlneasc  fiecare persoan  pentru a primi 
binecuvânt rile acelor promisiuni.  Leg mintele lui Dumnezeu sunt baza planului S u divin 
pentru a forma modul corect în care toat  lumea ar trebui s  gândeasc  i s  se comporte. 
 Dumnezeu are în minte un scop specific.  Rezultatul final al planului S u este o 
familie divin  de fii i fiice care i-au dezvoltat acela i caracter divin care a fost evident în 
Isus Hristos când El a fost cu omenirea ca fiin  omeneasc . 
 Caracterul acela poate fi creat numai printr-un proces interactiv care are loc între 
fiecare individ i Dumnezeu.  Este un proces strict personal. 
 
Dece libertatea de alegere? 
 
 Pentru a face posibil pentru ca noi s  ne putem cl di acel caracter divin, sfânt i 
drept, Dumnezeu ne d  libertatea de alegere.  Dându-ne libertatea de a face alegeri, El ne 
permite s  afl m prin propria noastr  experien  c  noi, cu puterile noastre limitate, nu 
putem prevedea toate condi iile dureroase pe care le produc alegerile gre ite.  Numai 
depinzând de ghidarea lui Dumnezeu putem înv a cum s  evit m f cutul alegerilor gre ite. 
 F cutul alegerilor eronate a început cu primii no tri p rin i omene ti, Adam i Eva.  
Ei trebuiser  s  aleag  între dou  op iuni critice.  Ei L-ar fi putut l sa pe Dumnezeu ca s  le 
fi ghidat gândirea i felul lor de via , sau ei ar fi putut experimenta i încerca s  discern  
modul cel mai bun de via  prin experien a lor proprie. 
 Ei au ales c  înve e prin experien a lor proprie în loc de a- i pune încrederea complet 
în instruc iunea, ghidarea i ajutorul lui Dumnezeu.  Toat  omenirea a urmat aceea i potec , 
culegând acelea i rezultate triste. 
 Leg mintele lui Dumnezeu ne dezv luie planul S u de a inversa obiceiul periculos 
de alegeri d un toare.  În în elegerile acestea, El promite ajutorul i binecuvântarea Sa 
divin  celor care se întorc la El din toat  inima pentru ghidare i ajutor, atunci când au 
nevoie. 
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 Unele din binecuvânt rile pe care ni le d  pentru acceptarea ghid rii i ajutorului S u 
sunt spirituale, oferindu-ne beneficii ve nice.  Altele sunt fizice, desemnate s  ne 
binecuvânteze în via a aceasta fizic , temporar . 
 
Dece a fost necesar  promisiunea unei inimi noi?  
 
 Ultimul i cel mai important leg mânt al lui Dumnezeu dezv luit în Biblie este 
centrat pe promisiunea Lui – determinarea Lui nezdruncinat  – s  creeze o inim  nou  în 
to i cei care se întorc necondi ionat spre El pentru ajutor. 
 Dece este esen ial  interven ia divin  în primirea acestei schimb ri de inim ?   Este 
într-adev r foarte simplu.  Pentru c  noi suntem crea i incomple i! 
 Dumnezeu într-adev r a creat fiin ele omene ti cu puterea uimitoare de a gândi 
creativ – cu o putere intelectual  care dep e te pe departe aceea a oric rei alte creaturi 
fizice.  Talentul unic pe care ni l-a dat de a desena i produce ceea ce imagin m este modelat 
dup  propria Sa capacitate creatoare uimitoare (Genesa 1:27). 
 Dar r mâne lips  o dimensiune în gândirea noastr , o dimensiune care trebuie 
ad ugat  astfel ca noi s  ne putem controla corect gândurile i ac iunile pe care le produc.  
Biblia dezv luie c  Dumnezeu este determinat s  creeze în noi aceast  putere adi ional . 
 El ne promite s  ne dea cuno tin , în elegere i puterea de a controla corect ce 
gândim, ce sim im i cum ne comport m – dac  noi alegem, sinceri i de bun voie, s -i d m 
Lui toat  cooperarea noastr .  Noi avem nevoie cu disperare de aceast  putere adi ional !  
Înregistrarea trist  a istoriei omenirii arat  c  nu putem face în mod consistent alegeri 
corecte, i s  men inem o atitudine corect , f r  ajutorul divin al lui Dumnezeu. 
 Dimpotriv , fiecare dintre noi î i ese propria sa plas  de gânduri i modele de 
comportare într-o amestec tur  contradictorie de bine i de r u.  Nu tot ceea ce gândim sau 
facem este r u.  Dar nici nu sunt ele întotdeauna corecte.  Ca Adam i Eva, culegem fructele 
cuno tin ei binelui i r ului. 
 Dac  via a noastr  va fi numai fizic  i temporar  sau va dura pentru ve nicie 
depinde dac  permitem Creatorului nostru s  ne schimbe activ inimile i min ile. 
 Dup  cum i-a spus poporului vechiului Israel:  „ i-am pus înainte via a i moartea, 
binecuvântarea i blestemul. Alege via a, ca s  tr ie ti, tu i s mân a ta, iubind pe Domnul, 
Dumnezeul t u, ascultând de glasul Lui”  (Deuteronom 30:19-20, accentuarea ad ugat  
peste tot). 
 Dela început Dumnezeu a dorit ca toate fiin ele omene ti s  umble pe calea care 
conduce la via a ve nic .  Totu i numai o singur  persoan  a dat aten ie complet  vocii Lui 
i a umblat perfect pe calea aceea – Isus Hristos!  Noi to i ceilal i ne-am oprit scurt (Romani 

3:23). 
 La r stignirea Sa, Isus Hristos, prin moartea Sa, a îndeplinit Noul Leg mânt.  
Aceasta este dece, în seara dinainte de a fi fost r stignit, Isus „dup  ce au mâncat, a luat 
paharul, i li l-a dat, zicând: „Acest pahar [vorbind figurativ] este leg mântul cel nou, f cut 
în sângele Meu, care se vars  pentru voi”  (Luca 22:20). 
 În leg mântul acesta nou Dumnezeu adun  împreun  toate am nuntele planificate cu 
grij  ale Planului S u de Mântuire.  Pentru a beneficia de acest plan minunat, este esen ial ca 
noi s  în elegem corect semnifica ia i scopul Noului Leg mânt împlinit de Hristos.  Mult 
prea mult  lume înc  aplic  gre it sau deformeaz  ceea ce spune Biblia în actualitate despre 
Noul Leg mânt.  S  mergem acum s  destr m m acele distorsiuni.  
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Capitolul 1 
 

Seriile m re e  
a leg mintelor lui Dumnezeu 
 
„Le voi da o inim  ca s  în eleag  c  Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi 

fi Dumnezeul lor, dac  se vor întoarce la Mine cu toat  inima lor”  (Ieremia 24:7). 

 

Care este mesajul central al evangheliei lui Isus?  Este c  Dumnezeu pl nuie te s  
transforme toat  lumea s  fie ca El, începând cu inimile i min ile lor.  Proclamarea acestui 
mesaj continu  prin Biserica construit  de El (Matei 16:18).  Dar efectul complet al acelui 
mesaj nu va fi sim it de toat  lumea pân  la reîntoarcerea Sa.   
 Eventual, ca rezultat al supravegherii Sale directe, întregul „p mânt va fi plin de 
cuno tin a Domnului, ca fundul m rii de apele cari-l acop r”  (Isaia 11:9).  Prima venire a 
lui Hristos a fost numai începutul interven iei Sale personale în transformarea spiritual  a 
omenirii. 
  
Planul vizionar al lui Dumnezeu 
 
 Prin leg minte speciale f cute cu Noe, Avraam, Moise i David, Dumnezeu a început 
cu mult timp în urm  s  dezv luie am nunte importante ale planului S u, de a produce 
pentru El însu i un popor sfânt care s  dureze (Leviticul 20:26; 26:12; Evrei 8:10).  Noul 
Leg mânt promis – baza evangheliei lui Hristos – este piatra de temelie a acelui proces de 
dezv luire. 
 Prin pana profetului Ieremia, Dumnezeu a însumat ceea ce inten ioneaz  El s  
realizeze prin Isus Hristos:  „Voi încheia cu ei un leg mânt vecinic, c  nu M  voi mai 
întoarce dela ei, ci le voi face bine, i le voi pune în inim  frica de Mine, ca s  nu se 
dep rteze de Mine”  (Ieremia 32:40). 
 Efectul acelei promisiuni a fost numai sugerat – prin ceremoniile simbolice – la 
epoca când Israelul a devenit o na iune sub Leg mântul din Sinai.  Spre exemplu, 
închin ciunea din templu a vechiului Israel anticipa sacrificiul lui Hristos prin ceremonii i 
ritualuri figurative. 
 Ritualurile acelea au simbolizat – pentru cei care au tr it în epoca aceea – c  era 
necesar  o solu ie de durat , permanent , pentru problema inadecv rii spirituale a omenirii.  
Dar sacrificiile i ritualurile date Israelului la vremea aceea nu oferea o asemenea solu ie. 
 Motivul a fost c :  „Aceasta era o asem nare pentru vremurile de acum, cînd se aduc 

daruri i jertfe, cari nu pot duce pe cel ce se închin  în felul acesta, la des vâr irea cerut  de 
cugetul lui”  (Evrei 9:9).  Aceasta nu este posibil  decât prin iertarea p catelor prin 
sacrificiul lui Hristos i primitul puterii spirituale oferite prin darul Duhului Sfânt. 
 
 
 
 



The New Covenant, Does It Abolish God's Law - Noul Leg mânt, anuleaz  el legea lui Dumnezeu.doc?           - 6 - 

Legi des vâr ite, dar inim  nedes vâr it  
 
 Pentruc  cea mai mult  lume din vechiul Israel nu a primit Duhul lui Dumnezeu, ei 
nu au fost capabili s  tr iasc , sau s  aplice înv turile lui Dumnezeu din inim , ca un 
adev rat popor sfânt.  Dup  cum le-a spus Moise: „Domnul nu v-a dat minte s  pricepe i, 
nici ochi s  vede i, nici urechi s  auzi i, pân  în ziua de azi”  (Deuteronom 29.3l). 
 Dar Dumnezeu a avut în minte un plan clar s  le dea în viitor acea „inim  nou .”  
Chiar în timp ce vorbea cu Moise, Dumnezeu î i exprima dorin a ner bd toare pentru 
vremea când acea schimbare de inim  se va putea întâmpla.  El i-a exclamat lui Moise, „O! 

de ar r mânea ei cu aceea i inim  ca s  se team  de Mine i s  p zeasc  toate poruncile 
Mele, ca s  fie ferici i pe vecie, ei i copiii lor! 
 Dar momentul nu a fost potrivit pentru ca Dumnezeu s - i pun  Duhul S u la 
dispozi ia maselor omenirii – nici chiar celor mai mul i din poporul Israelului.  Cu excep ia 
proorocilor Israelului i a câtorva altor slujitori ai lui Dumnezeu ale i speciali, istoria 
Israelului descrie un popor care a avut legi drepte dar le-a lipsit inimile des vâr ite. 
 La fel cu cea mai mult  lume de ast zi, ei nu au avut puterea de a tr i prin întreaga 
inten ie spiritual  a instruc iunilor pe care Dumnezeu le dezv luie în Scripturi.  Lipsea ceva. 
 Deci, „C ci ca o mustrare [observ  c  nu a g sit cusur cu legile pe care le d duse lor] 
a zis Dumnezeu lui Israel: „Iat , vin zile, zice Domnul, cînd voi face cu casa lui Israel i cu 
casa lui Iuda un leg mânt nou [revizuit]; nu ca leg mântul, pe care l-am f cut cu p rin ii lor, 
în ziua cînd i-am apucat de mân , ca s -i scot din ara Egiptului. Pentruc  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”  (Evrei 8:8-10). 
 
O inim  schimbat  oferit  omenirii 
 
 Cea mai mult  lume presupune c  Leg mântul Nou anuleaz  legile lui Dumnezeu 
a a cum sunt enumerate în Leg mântul din Sinai (cunoscut de asemenea i ca Leg mântul 
Vechi).  Dar observ  c  nu este nici o indica ie dat  în promisiunea aceasta c  legile lui 

Dumnezeu ar urma s  fie ignorate sau s  fie anulate.  
 Dimpotriv , ele urmeaz  s  fie gravate în min ile i inimile primitorilor Noului 
Leg mânt promis – s  fie f cute parte integral  a îns i fiin ei lor!  Acest Leg mânt Nou 
este o revizie vital  în modul în care Dumnezeu interac ioneaz  cu poporul S u. 
 Dumnezeu este dedicat în întregime s  schimbe inimile tuturor celor care aleg de 
bun voie s -L serveasc .  Pentru c  „nu este p rtinire la Dumnezeu”   (Romani 2:11, Biblia 
Ortodox  Român ), El a extins promisiunea aceasta tuturor na iunilor. 
 A a cum explic  Paul, „iar Scriptura, v zând dinainte c  Dumnezeu îndreapt  
neamurile din credin , dinainte a bine vestit lui Avraam: "C  se vor binecuvânta în tine 
toate neamurile" (Galateni 3:8, Biblia Ortodox  Român ). 
 Dela bun început, planul lui Dumnezeu a fost c  toat  lumea va urma s  aib  ocazia 
s  se poc iasc  – s  se întoarc  dela a face toate lucrurile conform propriilor lor c i la 
îmbr i area din toat  inima a c ilor lui Dumnezeu – i s  aib  inimile schimbate astfel ca ei 
s  poat  tr i a a cum a inten ionat El.  El a inten ionat s  înceap  cu o singur  familie – 
credinciosul Abraham i descenden ii lui prin nepotul s u Iacov. 
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 Dumnezeu a schimbat numele lui Iacov în Israel.  Din cei 12 fii ai s i au ie it 
triburile vechii na iuni a Israelului.  Acestor descenden i fizici ai lui Iacov, Dumnezeu a 
început s  le dezv luie detalii esen iale. 
 
Ce este un Leg mânt?  
 
 Intrinsec în orice leg mânt este concep ia unei dedic ri de durat  unei rela ii clar 
definite.  Vorbind în general, un leg mânt este o în elegere pe termen lung, între dou  sau 
mai multe grupuri, care formalizeaz  o rela ie obligatorie între ele.   
 În antichitate, leg mintele importante erau ratificate, i men inute vii, prin ritualuri 
simbolice care reflectau dedicarea fiec rui grup i acceptarea cerin elor obligatorii ale 
leg mântului.  Îns , ritualurile leg mântului nu sunt la fel cu dedica iile i obliga iile 
leg mântului.   
 Ritualurile în leg mintele divine servesc în principal ca reamintiri simbolice i le 
sunt date numai o valoare figurativ .  Valoarea real  este în substan a dedica iilor f cute!   
Prin substan a leg mintelor Sale – dedica iilor Sale divine – Dumnezeu se oblig  El Însu i 
s  împlineasc  toate promisiunile f cute de El. 
 Într-un leg mânt divin, Dumnezeu define te obliga iile de baz  pe care i-le impune 
i, de obicei, asupra celorlal i participan i.  Astfel un caracter dominant al unui leg mânt  

este o list  de binecuvânt ri pe care Dumnezeu promite s  le acorde acelora care î i 
onoreaz  obliga iile leg mântului lor. 
 Un leg mânt divin poate fi comparat cu o constitu ie sacr  stabilit  s  reglementeze 
rela iile oamenilor cu Dumnezeu.  Este o declara ie formal  a voin ei i scopului lui 
Dumnezeu.  Exprim  în mod tipic dragostea Lui profund  pentru omenire i dezv luie unul 
sau mai multe aspecte principale ale planului S u pentru mântuirea omenirii. 
 
Discu iile de leg mânt din Noul Testament 
 
 Dou  leg minte, Leg mântul din Sinai sau Vechi i Noul Leg mânt (mijlocit de Isus 
Hristos), sunt focarul unei considerabile discu ii din Noul Testament.  Ambele sunt bazate 
pe leg mântul mai devreme al lui Dumnezeu cu Avraam care promite mo tenirea unei 
împ r ii globale a „semin ei” speciale a lui Avraam – Isus Hristos (Romani 4:13; Galateni 
3:16). 
 Leg mântul f cut la muntele Sinai a stabilit împ r ia na ional  antic  a Israelului.  
Noul Leg mânt promite c  Mesia, Isus Hristos, va stabili Împ r ia lui Dumnezeu, cu mult 
mai inclusiv , care va guverna peste întreg p mântul (Isaia 9:7; Matei 25:34; Luca 22:29-
30; Apocalipsa 11:15). 
 Isus a f cut venirea Împ r iei, i poc irea necesar  pentru ca noi s  particip m în ea, 
aspectul central al evangheliei Sale (Marc 1:14-15).  Pentru a se califica drept mo tenitor al 
promisiunilor f cute lui Avraam, unul trebuie s  satisfac  termenii defini i în leg mintele lui 
Dumnezeu.  Numai Isus Hristos a satisf cut perfect toate condi iile acestea.  
 Deci numai El singur este mo tenitorul calificat al tuturor promisiunilor f cute lui 
Avraam.  i numai prin El pot celelalte fiin e omene ti – inclusiv asemenea oameni de 
credin  ca Abel, Noe, Avraam, Isac i Iacov (Evrei 11) – s  împ rt easc  în mo tenirea 
aceea promis .  Cum a explicat Pavel, „ i dac  sunte i ai lui Hristos, sunte i „s mân a” lui 
Avraam, mo tenitori prin f g duin ”  (Galateni 3:29). 



The New Covenant, Does It Abolish God's Law - Noul Leg mânt, anuleaz  el legea lui Dumnezeu.doc?           - 8 - 

 Petru a confirmat acest rol central al lui Isus, spunând, „În nimeni altul nu este 
mântuire: c ci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie s  fim 
mântui i”  (Faptele Apostolilor 4:12). 
 Aceasta este motivul pentru care rolul lui Isus Hristos în leg mintele lui Dumnezeu 
este atât de vital.  Acele leg minte con in promisiunea mântuirii pe care numai El singur, ca 
Mesia, le poate face realitate. 
 Fiecare leg mânt indic  spre aspecte specifice ale solu iei ultime a lui Dumnezeu 
pentru problema p catului i a r ului.  i Noul Leg mânt se adreseaz  explicit aspectului 
„inimii” al acelei solu ii. 
 
Caracterul primitorilor leg mântului 
 
 Dumnezeu a ales cu grij  indivizi speciali care s  transmit  restului omenirii unele 
din obliga iile Sale de leg mânt.  Fiecare dintre ace ti primitori speciali de leg mânt deja îl 
serviser  din inim  pe Dumnezeu.  Fiecare a avut o rela ie personal  cu Dumnezeu i tr ia o 
via  des vâr it  cât a putut i a tiut de bine. 
 Noe este prima persoan  men ionat  specific în Biblie ca intrând într-o rela ie de 
leg mânt cu Dumnezeu.  Aceasta s-a întâmplat la o vreme când toate fiin ele omene ti – cu 
excep ia lui Noe ( i în aparen  întreaga lui familie apropiat ) – deveniser  complet 
cufundate într-un mod r u de via  (Genesa 6:5-8; 9:8-11). 
 Al doilea individ înregistrat în Biblie cu care Dumnezeu a f cut un leg mânt 
personal a fost Avraam (Genesa 15:18; 17:1-2). 
 Avraam a împ rt it tr s turile cheie de caracter al lui Noe.  La fel cum Dumnezeu a 
ales s  aib  un leg mânt personal cu Noe, un om drept (Genesa 6:8-9), la fel L-a ales El pe 
Avraam, un om cu credin  i supunere (Genesa 15:6; 26:5), pentru al doilea leg mânt.  Din 
exemplele acestea dou  devine clar Dumnezeu a ini iat leg mintele cu indivizii numai dac  
persoanele primind leg mintele acelea demonstraser  deja c  ele erau voitoare s  i se supun  
Lui. 
 Tr s turile acelea de încredere i supunere au fost de asemenea prezente în Moise 
(Numere 12:3; Evrei 11:24-28) i David – la fel ca i to i ceilal i profe i care au participat la 
scrisul scripturilor Vechiului Testament.  Privitor la David, Dumnezeu zice:  „Am f cut 
leg mânt cu alesul Meu” - zice Domnul -„iat  ce am jurat robului Meu David: „Î i voi înt ri 
s mân a [Isus Hristos] pe vecie, i-n veci î i voi a eza scaunul de domnie”  (Psalm 89:3-4). 
 Pavel men ioneaz , privitor la poporul Israelului, c  Dumnezeu „le-a ridicat împ rat 
pe David, despre care a m rturisit astfel: „Am g sit pe David, fiul lui Iese, om dup  inima 

Mea, care va împlini toate voile Mele.”  Din s mân a lui David, Dumnezeu, dup  f g duin a 
Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor, care este Isus”  (Faptele Apostolilor 13:22-23). 
 Avraam i David sunt special de semnificativi pentru promisiunile i leg mintele 
divine cele mai necesare pentru mântuirea omenirii.  Acesta este motivul pentru care primele 
cuvinte ale Noului Testament sunt:  „Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui 

Avraam”  (Matei 1:1). 
 Fraza aceasta de deschidere leag  misiunea lui Hristos direct cu promisiunile f cute 
lui Avraam i David.  Leg mintele cu oamenii ace tia con in promisiunile de baz  relatate la 
planul lui Dumnezeu de a oferi mântuirea întregii omeniri prin Isus Hristos. 
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Leg mântul cu Avraam 
 
 Dumnezeu i-a promis lui Avraam:  „Voi face din tine un neam mare, i te voi 
binecuvânta; î i voi face un nume mare, i vei fi o binecuvântare.  Voi binecuvânta pe cei ce 
te vor binecuvânta, i voi blestema pe cei ce te vor blestema; i toate familiile p mântului 

vor fi binecuvântate în tine”  (Genesa 12:2-3). 
 Aici Dumnezeu declar  inten ia Sa de a oferi mântuirea nu numai descenden ilor 
fizici ai lui Avraam dar de asemenea „tuturor familiilor p mântului.”  Dar descenden ii lui 
Avraam aveau s  joace un rol vital i special în acest proces – în special descendentul unic al 
lui David care avea s  vin  ca Mântuitor. 
 Petru a explicat concet enilor s i evrei c  rolul cel mai provocator al lui Isus Hristos 
va fi:  „Voi sunte i fiii proorocilor i ai leg mântului, pe care l-a f cut Dumnezeu cu p rin ii 
no tri, cînd a zis lui Avraam: „Toate neamurile p mântului vor fi binecuvântate în s mân a 
ta.”  Dumnezeu, dup  ce a ridicat pe Robul S u Isus, L-a trimes mai întâi vou , ca s  v  
binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi dela f r delegile sale”  (Faptele Apostolilor 
3:25-26). 
 Aceasta este ceea ce are nevoie lumea cel mai mult.  Numai când toat  omenirea a 
primit o inim  nou  – prin interven ia activ  a lui Isus Hristos în întoarcerea tuturor 

oamenilor dela p catele lor – va fi complet planul lui Dumnezeu.  Petru a explicat c  
împ carea complet , cum este pl nuit  de Dumnezeu, cere ca „fiecare dintre voi” s  se 
întoarc  „dela f r delegile sale.” 
 Acesta este scopul lui Dumnezeu.  i El a promis s  îl ating !  Leg mintele Sale 
con in obliga iile Sale s  împlineasc  acest scop. 
 
Mai multe am nunte dezv luite despre planul lui Dumnezeu 
 
 În în elegerea Sa cu Avraam, Dumnezeu a început mai întâi s  dea am nunte clare 
ale planului S u.  El I-a spus lui Avraam:  „Voi face un leg mânt între Mine i tine, i te voi 
înmul i nespus de mult… Te voi înmul i nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; i 
din tine vor ie i împ ra i.  Voi pune leg mântul Meu între Mine i tine i s mân a ta dup  
tine din neam în neam; acesta va fi un leg mânt vecinic, în puterea c ruia, Eu voi fi 
Dumnezeul t u i al semin ei tale dup  tine”  (Genesa 17:2, 6-7). 
 Leg mântul acesta a anticipat urm toarele elemente cheie a planului lui Dumnezeu:  
rela ia special  a lui Dumnezeu cu descenden ii lui Avraam, instituirea împ r iei Israelului, 
na terea i domnia Mântuitorului peste Împ r ia lui Dumnezeu i mântuirea final  a tuturor 
na iunilor.  
 Credin a lui Avraam – încrederea i loialitatea lui implicit  în Dumnezeu – îi este 
atribuit  ca des vâr ire (Genesa 15:6).  Încrederea lui deplin  în Dumnezeu a fost baza 
caracterului s u.   Încrederea lui în Dumnezeu a fost demonstrat  prin supunerea lui (Jacov 
2:21-24).  Avraam nu numai c  l-a crezut pe Dumnezeu, el de asemenea, ca rezultat al 
credin ei sale,  a în eles i a urmat cu încredere legile lui Dumnezeu (Genesa 26:5). 
 Sistemul de credin  al lui Avraam – demonstrat  prin supunerea lui c tre Dumnezeu 
– este modelul credin ei vii pe care Pavel o descrie în cartea Romani, unde el arat  c  chiar 
i supusul Avraam, înc  a avut nevoie de iertarea p catelor.  Vorbind despre Avraam i 

credin a lui, Pavel ne spune:  „Ferice”, zice el, „de aceia ale c ror f r  de legi sunt iertate, i 
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ale c ror p cate sunt acoperite!  Ferice de omul, c ruia nu-i ine Domnul în seam  
p catul!”(Romani 4:7-8). 
 Maniera de via  a lui Avraam a fost aceea de a i se supune lui Dumnezeu din inim .  
Dar chiar i el nu a fost f r  de p cat.  Chiar i el a avut nevoie de iertare pentru p catele  
comise – întocmai ca noi to i. 
 Acea iertare este posibil  numai prin credin a în sacrificiul lui Isus Hristos.  Dar 
odat  iertat, noi suntem a tepta i s  urm m exemplul lui Avraam în demonstrarea credin ei 
noastre punând tot efortul în a-I face pl cerea lui Dumnezeu prin  supunere c tre El.  Acesta 
este r spunsul  corect pe care credin a noastr  ar trebui s  produc  în noi. 
 

A inut Avraam acelea i porunci  
pe care Dumnezeu i le-a dat lui Moise?

 Cei mai mul i înv tori ai religiei 
sus in c  poruncile lui Dumnezeu date 
prin Moise sunt aplicabile numai pentru 
vechiul Israel i nu pentru noi ast zi.  Dar 
la ajungerea acelei concluzii, cei mai 
mul i dintre ei nu iau not  de ceea ce 
zisese  Dumnezeu despre supunerea lui 
Avraam în Genesa 26:5, cu sute de ani 
înainte de vorbitul lui Dumnezeu cu 
Moise i Israel la Muntele Sinai:  
„Avraam a ascultat de porunca Mea, i a 
p zit ce i-am cerut, a p zit poruncile 
Mele, orânduirile Mele, i legile Mele.” 
 Cuvintele Ebraice pe care 
Dumnezeu le folose te aici sunt special de 
importante.  Dup  cum explic  
Comentariul Bibliei Interpretului [The 

Expositor’s Bible Commentary] privitor la 
versul acesta:  „Domnul a ad ugat atunci 
o not  remarcabil :  Avraam „a inut 
cerin ele [mismarti] mele, poruncile 
[miswotay] mele, decretele [huqqotay] 
mele i legile [wetorotay] mele” (v. 5). 
 Este remarcabil c  acesta este 
exact modul în care supunerea 
Leg mântului din Sinai este exprimat  în 
Deuteronom 11:1:  „S  iube ti dar pe 
Domnul, Dumnezeul t u, i s  p ze ti 
totdeauna înv turile [mismarto] Lui, 
legile [mispatayw] Lui, rânduielile 
[huqqotayw] Lui i poruncile [miswotayw] 
Lui”… 
 „Astfel Avraam este un exemplu al 
unuia care arat  legea scris  în inima sa 

(Ieremia 31:33).  Este exemplul ultim al 
autorului de adev rat  supunere a legii, 
unul despre care Domnul ar putea spune, 
„Avraam M-a ascultat” (Genesa 26:5).  
Astfel, ar tându-l pe Avraam ca fiind un 
exemplu a „ inerii legii,” scriitorul a ar tat 
natura rela iei dintre lege i credin .  
Avraam, un om care a tr it în credin , 
poate fi descris ca unul care a inut legea”  
(Vol. 2, 1990, pp. 186-187, accentuarea 
ad ugat ). 
 Avraam s-a supus acelora i legi 

spirituale de baz  care au fost date 
Israelului mai târziu.  Îns , ceremoniile i 
ritualele simbolice de tabernacol sau 
templu i legile administrative na ionale 
ale Israelului nu au fost aplicabile în zilele 
lui Avraam.  Nici nu sunt ele necesare 
pentru Cre tinul de ast zi, pentru c  
templul fizic numai este focarul nostru de 
închin ciune cum a fost în vremea 
vechiului Israel (Ioan 4:19-21; Evrei 9:9-
10). 
 Astfel, Avraam a tiut cu mult mai 
mult despre cerin ele i defini iile lui 
Dumnezeu a comport rii des vâr ite decât 
îi dau lui credit cei mai mul i dintre 
înv torii religio i de ast zi.  Înseamn  
de asemenea, c  legile, definind atitudinile 
i comportarea dreapt , care    i-au fost 

date Israelului, au fost cunoscute i 
practicate de slujitorii lui Dumnezeu cu 
mult timp înainte de a se fi stabilit 
Leg mântul din Sinai. 
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Leg mântul lui Dumnezeu cu David 
 
 Urm torul leg mânt de considerat dintre Dumnezeu i o persoan  specific  este 
în elegerea cu Regele David. 
 În el Dumnezeu promite c  dinastia lui David va dura pe vecie i c  Mântuitorul – un 
descendent special al lui David – urmeaz  s  fie Împ ratul ve nic al acelei dinastii.  „Am 
f cut leg mânt cu alesul Meu” - zice Domnul -„iat  ce am jurat robului Meu David: „Î i voi 
înt ri s mân a pe vecie, i' -n veci î i voi a eza scaunul de domnie”  (Psalm 89:3-4). 
 Dumnezeu declar  c  leg mântul acesta va fi irevocabil.  „A a vorbe te Domnul: 
„Dac  pute i s  rupe i leg mântul Meu cu ziua, i leg mântul Meu cu noaptea, a a încât ziua 
i noaptea s  nu mai fie la vremea lor, atunci se va putea rupe i leg mântul Meu cu robul 

Meu David, a a încât s  nu mai aib  fiu, cari s  domneasc  pe scaunul lui de domnie”  
(Ieremia 33:20-21).   
 Când a sosit timpul pentru Mântuitor s  fie n scut, observ  ce a anun at îngerul pe 
femeia aleas  s  fie mama Lui:  „Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; c ci ai c p tat îndurare 
înaintea lui Dumnezeu.  i iat  c  vei r mânea îns rcinat , i vei na te un fiu, c ruia îi vei 
pune numele Isus.  El va fi mare, i va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; i Domnul Dumnezeu 

îi va da scaunul de domnie al tat lui S u David.  Va împ r i peste casa lui Iacov în veci, i 
Împ r ia Lui nu va avea sfâr it”  (Luca 1:30-33). 
 Apostolul Petru comenteaz  de asemenea asupra importan ei leg mântului lui 
Dumnezeu cu David:  „Cât despre patriarhul David, s -mi fie îng duit, fra ilor, s  v  spun 
f r  sfial  c  a murit i a fost îngropat; i mormântul lui este în mijlocul nostru pân  în ziua 
de azi.  Fiindc  David era prooroc, i tia c  Dumnezeu îi f g duise cu jur mânt c  va ridica 
pe unul din urma ii s i pe scaunul lui de domnie. 
 „Despre învierea lui Hristos a proorocit i a vorbit el, cînd a zis c  sufletul lui nu va 
fi l sat în Locuin a mor ilor, i trupul lui nu va vedea putrezirea.  Dumnezeu a înviat pe acest 
Isus, i noi to i suntem martori ai lui.  i acum, odat  ce S'a în l at prin dreapta lui 
Dumnezeu, i a primit dela Tat l f g duin a Duhului Sfânt, a turnat ce vede i i auzi i. 
 „C ci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis Domnului meu: 
„ ezi la dreapta Mea, pân  ce voi pune pe vr jma ii T i supt picioarele Tale.”  S  tie bine 
dar, toat  casa lui Israel, c  Dumnezeu a f cut Domn i Hristos pe acest Isus, pe care L-a i 
r stignit voi”  (Faptele Apostolilor 2:29-36). 
 Dela începutul existen ei omului, Dumnezeu a dus la îndeplinire am nuntele 
m re ului S u plan de mântuire a omenirii.  Esen ial pentru planul acela a fost na terea i 
misiunea Mântuitorului – promis descenden ilor lui David i Avraam.  Ca s  ne asigure de 
irevocabilitatea acelui plan, El l-a confirmat printr-o serie de leg minte. 
 
Leg mântul Provizoriu din Sinai  
 
 În elegerea scopului i a naturii provizorii a leg mântului f cut de Dumnezeu cu 
vechiul Israel la Muntele Sinai este extrem de important  pentru priceperea corect  a 
scripturilor Noului Testament.  Con inutul acestui leg mânt a devenit, în fapt, constitu ia 
na ional  a Israelului. 
 Cu Dumnezeu ca Împ rat al lui, Israelul a devenit un stat teocratic – în esen  o 
împ r ie provizorie, p mântean  a lui Dumnezeu.  Poporul lui a acceptat toate condi iile 
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în elegerii pe care Dumnezeu i le-a pus în fa , spunând, „Vom face tot ce a zis Domnul!”  
(Exodul 19:8).   
 În mijlocul tunetelor, fulgerelor, fumului i focului pe piscul Muntelui Sinai, 
Dumnezeu a vorbit Cele Zece Porunci întregii na iuni (Exodul 20:1-18). 
 Cum i-a r spuns poporul lui Moise?  „Cînd a i auzit glasul acela din mijlocul 
întunerecului, i pe cînd tot muntele era aprins, c peteniile semin iilor voastre i b trânii 
vo tri s-au apropiat to i de mine, i a i zis: „Iat  c  Domnul, Dumnezeul nostru, ne-a ar tat 
slava i m rimea Lui i noi I-am auzit glasul din mijlocul focului; ast zi, am v zut c  
Dumnezeu a vorbit unor oameni, i totu i au r mas vii.  i acum pentru ce s  murim? C ci 
acest foc mare ne va mistui; dac  vom auzi i mai departe glasul Domnului, Dumnezeului 
nostru, vom muri. 
 „Cine este, în adev r, omul acela, care s  fi auzit vreodat , ca noi, glasul 

Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului, i totu i s  fi r mas viu?  Apropie-te 
mai bine, tu, i ascult  tot ce- i va spune Domnul, Dumnezeul nostru; apoi s  ne spui tu 
însu i tot ce- i va spune Domnul, Dumnezeul nostru, i noi vom asculta, i vom face”  
(Deuteronom 5:23-27). 
  
Cuvintele profe ilor ca „vocea Domnului” 
 
 Ei au cerut, din teroarea curat  a puterii extraordinare pe care Dumnezeu le-o 
manifestase, ca Dumnezeu s  nu le mai vorbeasc  din nou niciodat  direct cu propria Lui 

voce. 
 Din momentul acela înainte cuvintele inspirate ale profe ilor lui Dumnezeu au fost 
privite ca purtând aceea i autoritate ca i cum Dumnezeu ar fi vorbit direct poporului.  Spre 
exemplu, Moise a inclus – pentru c  a fost supus „vocii Domnului” – „poruncile i 
rânduielile Lui scrise în Cartea aceasta a Legii,”  legi i rânduieli date Israelului circa 40 de 
ani dup  ce Dumnezeu le-a vorbit la Muntele Sinai (Deuteronom 30:10-11). 
 Faptul c  scrierile profe ilor reprezint  exact instruc iunile i înv mintele lui 
Dumnezeu este confirmat în Noul Testament:  „Fiindc  mai întâi de toate, s  ti i c  nici o 
proorocie din Scriptur  nu se tâlcuie te singur .  C ci nici o proorocie [scrierile profe ilor] 
n-a fost adus  prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mâna i de Duhul 
Sfânt”  (2 Petru 1:20-21). 
 În Deuteronom 5:28-31, Moise repet  cum Dumnezeu a acceptat cererea Israeli ilor 
la Muntele Sinai c  El le va vorbi în viitor numai prin profe ii S i:  „Domnul a auzit 
cuvintele pe cari mi le-a i spus. i Domnul mi-a zis: „Am auzit cuvintele pe cari i le-a spus 
poporul acesta: tot ce au zis este bine. 
 „O! de ar r mânea ei cu aceea i inim  ca s  se team  de Mine i s  p zeasc  toate 
poruncile Mele, ca s  fie ferici i pe vecie, ei i copiii lor!  Du-te de spune-le: „Întoarce i-v  
în corturile voastre.”  Dar tu [Moise], r mâi aici cu Mine, i- i voi spune toate poruncile, 
legile i rânduielile, pe cari s -i înve i s  le împlineasc  în ara pe care le-o dau în st pânire.” 
 Poporul a zis cuvintele corecte.   Ei acceptaser  condi iile lui Dumnezeu.  Ei în i i   
s-au obligat s  tr iasc  conform tuturor cuvintelor pe care Dumnezeu avea s  le spun  lui 
Moise i profe ilor care aveau s  vin  mai târziu.  Dar Dumnezeu a tiut c  avea s  fie 
nevoie de mai mult decât numai promisiunea lor ca s  produc  rezultatele dorite de El. 
 Avea s  fie nevoie de o schimbare a inimii prin darul Duhului Sfânt.  i pentru marea 
lor majoritate aceasta nu va deveni posibil  decât numai dup  ce Mântuitorul avea s  vin  s  
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pl teasc  pedeapsa pentru p catele lor.  Înaintea momentului acela Dumnezeu a dat Duhul 
S u Sfânt numai unui num r relativ mic de indivizi selec i cum au fost Noe, Avraam, David 
i al i profe i i slujitori care sunt înregistra i în Vechiul Testament. 

 Poporul vechiului Israel a dat lec ia, prin exemplul lui, c  având legi perfecte f r  o 
inim  perfect  nu este suficient.  Exemplul lor de-a lungul veacurilor ilustreaz  vivid c  
primind cuno tin a adev rului nu produce prin ea îns i supunere total  i de durat  (Romani 
3:9-12). 
 

Cum putem noi s  ne supunem  
Poruncilor lui Dumnezeu?

 Mult  lume sincer  religioas  se 
lamenteaz , „O! Cum doresc s  pot tr i la 
în l imea Celor Zece Porunci, dar tiu c  
nu pot.”  În min ile lor, observarea 
poruncilor lui Dumnezeu este un scop de 
neatins.  Subliniind percep ia aceasta este 
o lips  principal  de în elegere a naturii i 
scopului Celor Zece Porunci ale lui 
Dumnezeu. 
 Poruncile acestea pot fi urmate, cel 
pu in în litera extern  a legii, de oamenii 
obi nui i, chiar dac  ei nu au primit înc  
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.  Spre 
exemplu, orice fiin  omeneasc  este 
capabil  s  nu se închine unui idol, s - i 
trateze p rin ii cu respect, s  nu ucid  o 
alt  persoan , s  nu fac  adulter sau s  nu 
fure ceea ce apar ine altcuiva. 
 Acesta este nivelul de supunere pe 
care Dumnezeu l-a a teptat dela vechiul 
Israel i la care se a teapt  în poc ire chiar 
mai înainte ca s  fie cineva botezat i  s  
primeasc  pe Duhul Sfânt. 
  
Un nivel mai înalt de des vâr ire 
 
 Dar dela început Dumnezeu a dorit 
mai mult dela fiin ele omene ti.  El este cu 
mult mai interesat la ce iese din inim  i 
dac  ceea ce este în inim  este demonstrat 
cu entuziasm de ac iunile lui.  Este în 
inim  i în minte c  El dore te s - i scrie 
întreaga inten ie i semnifica ie a legilor 
Sale. 
 Isus Hristos s-a adresat acestui 
lucru în parabola despre slujitorul care 

face numai ceea ce pretinde st pânul lui 
(Luca 17:7-8).  Isus a pus întrebarea 
aceasta discipolilor S i:  „Va mul umi, 
oare, slugii c  a f cut cele poruncite? Cred 
c  nu.  A a i voi, când ve i face toate cele 

poruncite vou , s  zice i: Suntem slugi 
netrebnice, pentru c  am f cut ceea ce 
eram datori s  facem”  (versurile 9-10, 
Biblia Ortodox  Român ).   
 Isus a indicat c  exist  un nivel 
mai ridicat de des vâr ire care trece 
dincolo de cerin ele limitate scrise ale 
Celor Zece Porunci – un spirit sau o 

inten ie spiritual  a legii care trece 
dincolo de simpla liter  a legii (2 
Corinteni 3:5-6). 
 Isus a rezumat standardul acela:  
„S  iube ti pe Domnul, Dumnezeul t u, cu 
toat  inima ta, cu tot sufletul t u, i cu tot 
cugetul t u.” „Aceasta este cea dintâi, i 
cea mai mare porunc .  Iar a doua, 
asemenea ei, este: „S  iube ti pe 
aproapele t u ca pe tine însu i.”  În aceste 
dou  porunci se cuprinde toat  Legea i 
Proorocii”  (Matei 22:37-40).  Acele dou  
mari porunci, însumeaz  des vâr irea 
ultim  pe care Dumnezeu o creeaz  în 
copiii S i. 
 Nivelul acela de dragoste pentru 
Dumnezeu i concet eanul nostru 
omenesc dep e te orice este capabil  o 
persoan  s  aib  i s  exprime în 
întregime f r  ajutorul divin pe care 
Dumnezeu îl pune la dispozi ia noastr  
prin puterea Duhului S u Sfânt.  Este un 
nivel de dragoste, care este în opozi ie 
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direct  cu tendin ele egoiste ale naturii 
carnale (Jacov 1:13-15; 4:1-3). 
 Pentru a primi pe Duhul Sfânt, 
fiecare dintre noi trebuie mai întâi s  se 
poc iasc  de înc lcarea Celor Zece 
Porunci ale lui Dumnezeu, pe care noi ar 
fi trebuit s  ne fi str duit s  le observ m 
deja. 
 
Pa ii de baz  pentru o poc ire 
adev rat  
 
 Deci care sunt unii dintre pa ii de 
baz  pentru acea poc ire adev rat  pe care 
Dumnezeu o cere înainte de a ne da Duhul 
S u? 
 Mai întâi, trebuie s  recunoa tem 
c  Poruncile lui Dumnezeu sunt de natur  

spiritual  (Romani 7:14) pe cât sunt de 
sfinte, drepte i bune (versul 12). 
 Trebuie de asemenea s  
recunoa tem c  Dumnezeu nu va stabili o 
rela ie ve nic  cu cineva care cu voin  
alege s  continue s  încalce legea Sa 
(Isaia 59:1-2).  Trebuie s  recunoa tem i 
s  admitem c  legile Sale sunt minunate i 
ve nice (Psalm 119:129, 160).  Astfel, 
primul act de poc in  este  ca de bun  
voie s  alegem s  ne supunem poruncilor 
lui Dumnezeu ca singura funda ie 
acceptabil  pentru o rela ie dreapt  cu El 
i cu Isus Hristos (Matei 19:16-19; Luca 

6:46). 
 Acceptând sacrificiul lui Isus 
Hristos ca plat  pentru p catele noastre 
din trecut, prin botez astfel ca s  putem 
primi Duhul Sfânt este urm torul pas 
important.  „Ei auzind acestea, au fost 
p trun i la inim  i au zis c tre Petru i 
ceilal i apostoli: B rba i fra i, ce s  
facem?  Iar Petru a zis c tre ei: Poc i i-v  
i s  se boteze fiecare dintre voi în numele 

lui Isus Hristos, spre iertarea p catelor 
voastre, i ve i primi darul Duhului Sfânt”  

(Faptele Apostolilor 2:37-38, Biblia 
Ortodox  Român ).   
 Când se întâmpl  aceasta – cu 
adev rat  în elegere i sinceritate 
spiritual  – începe un întreg nivel nou de 
dezvoltare des vâr it .    Acesta este felul 
de des vâr ire pe care Dumnezeu dore te 
ca noi s  ne str duim s  dezvolt m cu 
ajutorul pe care El ni-l pune la dispozi ie 
prin Duhul Lui Sfânt.   
 Dup  cum a exprimat-o Pavel:  
„Astfel dar, prea iubi ilor, dup  cum 
totdeauna a i fost ascult tori, duce i pân  
la cap t mântuirea voastr , cu fric  i 
cutremur, nu numai cînd sunt eu de fa , ci 
cu mult mai mult acum, în lipsa mea.  
C ci Dumnezeu este Acela care lucreaz  
în voi, i v  d , dup  pl cerea Lui, i 
voin a i înf ptuirea.  Face i toate 
lucrurile f r  cârtiri i f r  ov ieli, ca s  
fi i f r  prihan  i cura i, copii ai lui 
Dumnezeu, f r  vin , în mijlocul unui 
neam tic los i stricat, în care str luci i ca 
ni te lumini în lume”  (Filipeni 2:12-15). 
 În felul acesta Dumnezeu înal  
rela ia pe care noi o avem cu El prin Isus 
Hristos dela o supunere numai la litera 

legii la o dragoste profund , ne egoist , 
pentru El i pentru felul Lui de via  i 
pentru celelalte fiin e umane.  Istoria 
omenirii o arat  clar c  nivelul acesta de 
des vâr ire nu a fost niciodat  i nu poate 
fi atins niciodat  numai prin efortul 
omenesc singur.   
 Dar dac  ne poc im de c ile 
noastre egoiste care ne conduc la p cat i 
ne pred m vie ile noastre necondi ionat 
Tat lui ceresc, putem accepta atunci 
sacrificiul lui Isus Hristos pentru p catele 
noastre i putem primi iertarea.  
Dumnezeu ne promite atunci „ca prin ele 
s  v  face i p rta i firii dumnezeie ti, dup  
ce a i fugit de stric ciunea, care este în 
lume prin pofte”  (2 Petru 1:4, Biblia 
Ortodox  Român ). 
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Dezv luind i definind comportare des vâr it  
 
 Cele cinci c r i scrise de Moise – Genesa, Exodul, Leviticul, Numere i Deuteronom 
– definesc modul de via  des vâr it pe care Dumnezeu îl dore te s  fie îmbr i at de to i 
oamenii i na iuni (vezi Deuteronom 4:6; 6:4-6; 8:2-3). 
 C r ile con inând instruc iunile Lui pentru ei au devenit codul suprem religios i 
legal al vechiului Israel.  Ele au con inut nu numai direc ii, legi i proceduri prin care 
cet enii lui urmau s  fie judeca i, dar de asemenea ritualuri i ceremonii care au reprezentat 
simbolic felul de leg tur  pe care Dumnezeu a dorit ca ei s  aib  cu El.   
 Ele se numesc în limba Ebraic  Torah (însemnând „înv tura” sau, mai obi nuit 
ast zi, „Legea”).  Cum a explicat Moise:  „Acum, Israele, ce alta cere dela tine Domnul, 
Dumnezeul t u, decât s  te temi de Domnul, Dumnezeul t u, s  umbli în toate c ile Lui, s  
iube ti i s  sluje ti Domnului, Dumnezeului t u, din toat  inima ta i din tot sufletul t u, s  
p ze ti poruncile Domnului i legile Lui pe cari i le dau ast zi, ca s  fii fericit?”  
(Deuteronom 10:12-13). 
 A fost în aceast  Torah c  „toate c ile Lui” au fost comise mai întâi scrisului.  C r ile 
acestea definesc i dezv luie, drept vocea Domnului, comportarea des vâr it  care este baza 
unui mod de via  dumnezeiesc.   
 Deci, cel pu in patru decade dup  datul leg mântului dela Sinai, Moise a explicat din 
nou c  ceea ce scrisese venise într-adev r dela Dumnezeu:  „Domnul, Dumnezeul t u, te va 
umplea de bun t i…c ci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de 
fericirea p rin ilor t i, dac  vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului t u, p zind 
poruncile i rânduielile Lui scrise în cartea aceasta a legii, dac  te vei întoarce la Domnul, 
Dumnezeul t u, din toat  inima ta i din tot sufletul t u”  (Deuteronom 30:9:10).  [S  fii 
sigur s  cite ti Cum putem noi s  ne supunem Poruncilor lui Dumnezeu” începând la pagina 
13]. 
 Problema este c  leg mântul pe care Dumnezeu l-a f cut cu vechiul Israel nu a fost 
limitat numai la cuvintele rostite la Muntele Sinai.  Orice le-ar fi poruncit El s  fac  – atunci 
sau în viitor – ei au fost de acord s  fac .  Ei au cerut ca din momentul acela înainte 
Dumnezeu s  nu le mai vorbeasc  direct personal cu propria Lui Voce, ci prin profe ii S i.  
În elegerea lor cu Dumnezeu a fost c  ei vor face tot ce le va porunci El – chiar i prin 
profe ii care l-ar urma pe Moise.   
 Profe ii au devenit vorbitorii lui Dumnezeu.  Mesajele pe care le-au primit ei dela 
Dumnezeu, au fost adesea scrise în c r i pentru genera iile urm toare, urmau s  fie urmate 
ca „Cuvântul Domnului”  (vezi Isaia 38:4; Ieremia 1:4-5, Ezekiel 6:1-3):  Aceea i autoritate 
a fost dat  mai târziu apostolilor lui Hristos (Faptele Apostolilor 4:29-31). 
 Ast zi întreaga Biblie pretinde autoritatea Cuvântul lui Dumnezeu scris.  i 
Dumnezeu promite s  binecuvânteze pe to i aceia care i se supun Cuvântului S u.  
 

Leg mântul din Sinai i  
„Vocea Domnului” 

 
 Leg mântul pe care Dumnezeu l-a 
f cut cu vechii Israeli i la Muntele Sinai – 
s  le dea binecuvânt rile i protec ia Sa 
special  – a fost condi ionat de supunerea 

lor instruc iunilor Sale.  Dumnezeu le-a 
promis, „Acum, dac  ve i asculta glasul 
meu, i dac  ve i p zi leg mântul Meu, 
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ve i fi ai Mei dintre toate popoarele, c ci 
tot p mântul este al Meu”  (Exodul 19:5). 
 Dup  ce L-au auzit pe  Dumnezeu 
rostind Cele Zece Porunci cu vocea Sa 
proprie, i au auzit „tunetele i sunetul 
trâmbi ei i vedea fl c rile muntelui, care 
fumega,” Israeli ii     l-au rugat pe Moise: 
„Vorbe te-ne tu însu i, i te vom asculta: 
dar s  nu ne mai vorbeasc  Dumnezeu, ca 
s  nu murim”  (Exodul 20:18-19). 
 Dumnezeu a acceptat aceast  
cerere pentru c  angajamentul pe care îl 
pretindea dela ei a fost c  ei se vor supune 
instruc iunilor Lui dezv luite oricând i 
oriunde le vor primi – fie din gura Sa 
proprie sau gura profe ilor S i.  Din 
momentul acela înainte profe ii S i au 
ac ionat pentru popor ca „voce a 

Domnului.”  Observ  acum cum a fost 
aceasta confirmat  clar 40 de ani mai 
târziu – cu mult dup  ce Israelul primise 

cinci c r i pline cu instruc iuni 

am nun ite dela Dumnezeu prin Moise.  
 La vremea aceea Israeli ii abia 
reconfirmaser  leg mântul lor de a I se 
supune lui Dumnezeu.  A a c  Moise i-a 
asigurat:  „Domnul, Dumnezeul t u, te va 
umple de bun t i, f când s  prop easc  
tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului t u, 
rodul turmelor tale i rodul p mântului 
t u; c ci Domnul se va bucura din nou de 
fericirea ta, cum se bucura de fericirea 

p rin ilor t i, dac  vei asculta de glasul 

Domnului, Dumnezeului t u, p zind 
poruncile i rânduielile Lui scrise în 

cartea aceasta a legii, dac  te vei întoarce 
la Domnul, Dumnezeul t u, din toat  

inima ta i din tot sufletul t u.  Porunca 

aceasta pe care[Moise] i-o dau eu azi, nu 
este mai presus de puterile tale, nici 
departe de tine”  (Deuteronom 30:9-11).  
Cuvintele lui Moise indic  clar c  înc  
reprezentau vocea lui Dumnezeu. 
 Cu alte cuvinte, con inutul 
Leg mântului din Sinai nu a fost limitat 
numai la  instruc iunile date la Muntele 
Sinai.  Angajamentul Israeli ilor de a se 
supune vocii Domnului a inclus supunerea 
instruc iunilor date prin Moise cu mult 
dup  ce au p r sit Muntele Sinai. 
 Deci, acei care pretind c  
Leg mântul din Sinai a inclus numai Cele 
Zece Porunci i poate informa ia în plus 
con inut  în Exodul 20 i 24 nu î i dau 
seama c  porunca de a se supune „vocii 
Domnului” a fost cu mult mai extins .  A 
însemnat c  Israeli ii urmau s  fac  orice 

le-ar fi cerut Dumnezeu s  fac  – f r  
limitare de când urmau s  le fie date 
instruc iunile Sale.  Singurele op iuni pe 
care le aveau au fost s  accepte sau s  
refuze instruc iunile lui Dumnezeu, chiar 
i când au fost transmise prin profe ii S i. 

 
Leg mântul care a oferit numai beneficii temporare  
 
 Aproape de sfâr itul Leviticului g sim o declara ie lung  de binecuvânt ri pentru 
supunere i blesteme pentru neascultare (Leviticul 26:3-45).  Binecuvânt rile i blestemele 
acestea le-au dat avertisment vechilor Israeli i s  nu ia rela ia i r spunderile lor de leg mânt 
cu u urin .   
 Dac  ei îl ascultau pe Dumnezeu, s-ar bucura de recolte bogate, s n tate bun , 
prosperitate i securitate na ional  (versurile 4-10).  Beneficiile acestea erau, îns , în cea mai 
mare parte fizice. 
 O compara ie a binecuvânt rilor materiale din Leviticul 26:3-13 cu acelea citate în 
Deuteronom 28:1-14 dezv luie o omisiune esen ial  în ambele liste.  Dumnezeu este de 
acord s  fie Domnul lor i s -i priveasc  drept poporul S u (Leviticul 26:11-13; Deuteronom 
28:9).  Dar, în leg mântul acesta nu este inclus  nici o promisiune de via  ve nic .  
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Binecuvânt rile lui sunt legate în cea mai mare parte de ce s-ar bucura poporul în via a 

aceasta prezent  fizic . 

 Excep iile au fost acei slujitori i profe i ai lui Dumnezeu c rora li s-a dat Duhul 
Sfânt la timpul acela.  Aceasta este confirmat  de Petru care explic :  „Proorocii, cari au 
proorocit despre harul care v  era p strat vou , au f cut din mântuirea aceasta inta 
cercet rilor i c ut rii lor st ruitoare.  Ei cercetau s  vad  ce vreme i ce împrejur ri avea în 
vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, cînd vestea mai dinainte patimile lui Hristos i slava 
de care aveau s  fie urmate”  (1 Petru 1:10-11). 
 Aceasta este semnificativ pentru un motiv important!  În explica ia Noului Testament 
a leg mintelor i legii, este precizat foarte clar c  via a ve nic  este posibil  numai prin 

credin a în Isus Hristos ca fiind Mântuitorul promis (Faptele Apostolilor 4:12).  Profe ii din 
vechime priveau înainte cu credin  la ziua când Mântuitorul, Isus Hristos, va face sacrificiul 
acela pentru ei. 
 La vremea Leg mântului din Sinai, Mântuitorul nu venise înc .  Astfel, via a ve nic  
nu a fost oferit  poporului din leg mântul acela, cu excep ia acelor servitori speciali care au 
condus i au înv at poporul c ile lui Dumnezeu.  Duhul Sfânt nu a fost pus la dispozi ia 
restului poporului. 
 Dar departe ca Leg mântul din Sinai i Legea lui Dumnezeu de a fi o povar , dup  
cum sunt adesea reprezentate acum, ele au acordat asupra întregului popor al Israelului un 

etalaj uimitor de binecuvânt ri i beneficii. 
 
 

„Legile, Decretele i Rânduielile” 
 lui Dumnezeu 

 
 
 Când Dumnezeu a organizat 
poporul Israelului într-o na iune sub 
Leg mântul dela Sinai, prin conducerea 
omeneasc  a lui Moise, El a autorizat un 
sistem administrativ care a inclus nu 
numai preo i dar i judec tori care s -i 
in  pe calea des vâr irii  (Deuteronom 

1:16-17).  Ace ti judec tori urmau s - i 
fac  îns rcin rile desemnate conform cu 
legile, decretele i rânduielile pe care 
Dumnezeu avea s  le dezv luie, fie direct 
(cum a fost cu Cele Zece Porunci) fie prin 
mesagerii S i. 
 De i în Scripturi se folosesc o 
varietate de termene care s  descrie 
instruc iunile lui Dumnezeu pentru 
poporul S u i func ionarii lor, ele sunt de 
obicei rezumate în trei categorii largi de 
„decrete, judec i i legi”  (Leviticul 
26:46).  Termenele acestea descriu 

distinc ii în modul în care sunt v zute 
instruc iunile lui Dumnezeu în loc de 
validitatea sau importan a lor.  Ele toate 
reprezint  voin a Lui.  Toate urmau s  fie 
respectate i urmate. 
 Cuvântul Ebraic tradus „lege” este 
torah.  Când este folosit cu articolul 
hot rât (legea), se refer  fie la lege în 
general sau la un anumit aspect specific al 
legii.  Adesea se refer  la întregul corp de 
lege pe care Dumnezeu l-a dat poporului 
Israelului. 
 Torah poart  de asemenea 
semnifica ia mai larg  de „înv turi,” în 
special când a fost folosit  f r  articolul 
hot rât.  Uneori, când a fost folosit  atât 
de general, cuvântul chiar pare s  implice 
întregul corp de instruc iuni dezv luite 
con inut în scripturile Vechiului 
Testament. 
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 Cuvântul „decrete” se refer  la un 
fel de legi specifice.  Ca în traducerea 
cuvintelor Ebraice choq i chuggah, 
cuvântul „decret” se refer  la o declara ie 
de autoritate, decret sau ordonan .  
 Decretele Biblice pot declara 
timpuri speciale, cum ar fi festivalurile 
sfinte, definesc obiceiuri importante i 
chiar stabilesc maniera sau procedura în 
care anumite chestiuni importante sunt 
mânuite.  Pentru c  ele reflect  gândirea 
lui Dumnezeu i reflect  priorit ile Lui, 
ele sunt important de instructive ca 
ghiduri divine pentru o comportare 
des vâr it . 
 „Judec ile” sunt hot râri înmânate 
de judec tori s  explice, s  l rgeasc  sau 
s  îngusteze aplica ia unei legi existente.  
Ca s  asigure c  judec torii omene ti au 
avut ghiduri i precedente semnificative 
de urmat în exersarea responsabilit ilor 
lor judiciare, Dumnezeu a prev zut în 
Scripturi exemple de felul în care judec  
El.   

 Judec ile lui Dumnezeu ilustreaz  
cum deciziile drepte trebuie f cute 
conform principiilor dezv luite în legile i 
decretele Sale.  El îi instrue te pe to i 
judec torii care sunt responsabili pentru 
f cutul judec ilor ne acoperite specific în 
Torah:  „Vor judeca în neîn elegeri, i vor 
hot rî dup  legile Mele. Vor p zi de 
asemenea legile i poruncile Mele…”  
(Ezekiel 44:24). 
 El le porunce te de asemenea:  „S  
nu face i nedreptate la judecat : s  nu 
cau i la fa a s racului, i s  nu p rtine ti 
pe nimeni din cei mari, ci s  judeci pe 
aproapele t u dup  dreptate”  (Leviticul 
19:15). 
 Luate împreun , legile, decretele i 
judec ile lui Dumnezeu pun funda ia 
pentru o societate des vâr it  i 
procedurile administrative necesare pentru 
guvernarea ei.  Ele toate con in principii 
care sunt aplicabile tuturor popoarelor i 
sunt destul de largi ca s  fie adaptabile la 
situa ii noi. 

 
Binecuvânt ri pentru ascultare (supunere) 
 
 De i Leg mântul din Sinai a pecetluit o rela ie unic  între Israeli i i Dumnezeu, ea a 
con inut o condi ie esen ial .  Beneficiile acele rela ii au fost – pentru binele lor – la 
dispozi ia lor numai dac  ei î i f ceau partea urmând instruc iunile Lui!  Ei trebuiau s  pun  
în practic  cu destoinicie tot ce au fost de acord s  fac .  i ei fuseser  de acord s  urmeze 
toate instruc iunile date lor de Dumnezeu – pentru  ca, în esen , s  devin  un „popor sfânt.” 
 Dac  ei i-ar fi satisf cut cu str danie partea lor din angajament, ei ar fi devenit 
jinduirea lumii, o na iune de necrezut de binecuvântat .  Nici o alt  na iune pe p mânt nu    
s-ar fi bucurat de gradul de binecuvânt ri i beneficii pe care Dumnezeu le-ar fi dat lor.  Ei 
ar fi devenit exemplul de des vâr ire pentru toate na iunile din jurul lor.   
 A a cum le-a explicat Dumnezeu prin Moise:  „Iat , v-am înv at legi i porunci, 
cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca s  le împlini i în ara pe care o ve i lua în 
st pânire.  S  le p zi i i s  le împlini i; c ci aceasta va fi în elepciunea i priceperea 

voastr  înaintea popoarelor, cari vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi i vor zice: 

„Acest neam mare este un popor cu totul în elept i priceput!”  Care este, în adev r, neamul 
acela a a de mare încât s  fi avut pe dumnezeii lui a a de aproape cum avem noi pe Domnul, 
Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chem m?”  (Deuteronom 4:5-7). 
 Legile lui Dumnezeu definesc comportarea care rezult  în mod natural în pace, 

securitate i prosperitate. Dac  poporul Israelului l-ar fi ascultat într-adev r pe Dumnezeu, 
cât ar fi putut ei de bine conform capabilit ilor lor naturale, ei ar fi cules binecuvânt rile 
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promise de El în m sura în care na iunile vecine ar fi observat c  i ele s-ar putea bucura de 
acelea i beneficii minunate numai dac  ar adopta i ele acelea i legi.   
 Deci, în versul urm tor Moise i-a provocat pe Israeli i s  se întrebe singuri:  „ i care 
este neamul acela a a de mare încât s  aib  legi i porunci a a de drepte, cum este toat  
legea aceasta pe care v-o pun ast zi înainte?”  (versul 8).   
 Nu numai c  li se promisese binecuvânt ri fizice abundente, dar ei ar fi primit de 
asemenea dela Dumnezeu sistemul de guvernare cel mai echitabil i drept al lumii! 
 

Elemente cheie  
ale Leg mântului din Sinai

 Întregul pachet de legi al 
Leg mântului dela Sinai, toate cele cinci 
c r i scrise de Moise, a fost destinat s  
acopere în principiu aspectul principal al 
vie ii na ionale al Israelului antic. 
 A avut de a face cu pedepsele 
pentru acte criminale, cum ar trebui 
judec torii s  decid  cazurile criminale, 
protec ia contra s r ciei, comportarea 
preo imii, desenul i ornamentele fizice 
ale tabernacolului, cur enia ceremonial , 
controlul animalelor, educa ie despre 
moralitate, zeciuiala, festivalurile sfinte, 
agricultur , principii de s n tate i înc  
multe aspecte ale vie ii. 
 Extinderea i am nuntele 
exhaustive ale cerin elor Lui i-au reflectat 
orientarea.  A definit un sistem de 
guvernare pentru o na iune a c rei 
cet eni, cu excep ia câtorva conduc tori, 
nu a avut Duhul lui Dumnezeu. 
 A fost creat  pentru oameni a c ror 
inimi erau împietrite spiritual, a c ror 
min i nu percepeau întreaga inten ie 
spiritual  a înv turilor lui Dumnezeu 
(Matei 13:15; Faptele Apostolilor 28:27; 
citate din Isaia 6:9-10).  De i i-a instruit 
pe oameni s  se apropie de Dumnezeu i 
s -L serveasc  cu devotament, i-a inut pe 
conduc torii na ionali  i locali 
r spunz tori pentru supunerea lor.  Pentru 
binele tuturor, a prescris i anumite 
pedepse pentru acei care ar refuza s  fie 
ascult tori. 
 Tabernacolul Israelului – mai 
târziu templul s u – a fost centrul pentru 

închin ciunea na ional  lui Dumnezeu.  
Exodul 25 i 31 descriu cu mare am nunt 
cum a fost tabernacolul desenat i 
consacrat.  Aceea i grij  a fost dat  
descrierii vestmintelor i r spunderilor lui 
Aaron i a altor preo i.  Instruc iuni 
am nun ite privitor la me te ugarii 
tabernacolului, articolelor sfinte i a 
ofertelor sunt de asemenea incluse 
(Exodul 36:2 – 40:38). 
 Cartea Leviticul subliniaz  o 
varietate de alte aspecte ceremoniale ale 
Leg mântului din Sinai. Special de 
am nun ite sunt instruc iunile privitor la 
obliga iile preo imii, sacrificiile zilnice de 
animale i mai multe sacrificii în 
Sabaturile s pt mânale i festivalurile 
anuale.  Leg mântul acesta a fost bogat în 
ceremonii i ritualuri care au fost 
caracteristice rela iei temporare i în cea 
mai mare m sur  fizic  dintre vechiul 
Israel i Dumnezeu (vezi Evrei 8:1-5). 
 Totu i ritualurile lui au simbolizat 
de asemenea rela ia cu mult îmbun t it  
pe care Mântuitorul urma s-o stabileasc  
în viitor cu to i Israeli ii.  Inclus  în rela ia 
aceasta îmbun t it  nu vor fi numai evreii 
dar i descenden ii restaura i ai celorlalte 
triburi ale Israelului care – în viitor – sunt 
prezi i s  se reîntoarc  în patria lor 
(Ieremia 23:5-8), la fel cu toate celelalte 
na iuni i cei care sunt doritori s  I se 
supun  lui Dumnezeu i s  înve e c ile 
Lui (Mica 4:1-4).
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Limitele binecuvânt rilor fizice 
 
 O limitare major  este prezent  în aceast  ilustra ie roz  – înclina iile egoiste, 

înc p ânate ale tuturor oamenilor.   Moise le-a explicat Israeli ilor:  „S  tii dar c  nu din 
pricina bun t ii tale î i d  Domnul, Dumnezeul t u, acea ar  bun  ca s-o st pâne ti; c ci tu 
e ti un popor tare înc p înat.  Adu- i aminte, i nu uita, cum ai a â at mânia Domnului, 
Dumnezeului t u, în pustie. Din ziua cînd ai ie it din ara Egiptului pân  la sosirea voastr  în 
locul acesta, tot r zvr ti i împotriva Domnului a i fost!”  (Deuteronom 9:6-7). 
 Dumnezeu a tiut dinainte c  f r  darul Duhului S u Sfânt poporul Israelului, la fel 
ca orice alte popoare, nu va putea s  satisfac  complet promisiunea de a-I fi supu i Lui.  
Totu i, ei ar fi putut urma ceea ce au fost înv a i cu mult mai bine decât au f cut-o cei mai 
mul i dintre ei.  Aceasta este evident prin istoria lor.  În timpul unor perioade limitate 
întreaga na iune a fost în cea mai mare parte observant  a instruc iunilor lui Dumnezeu 
(Iosua 24:31; 2 Cronici 32:26). 
 Semnificativ, Israeli ilor li s-a dat fiecare avantaj natural pe care orice popor l-ar 
dori – lipsindu-le numai ajutorul supranatural al Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care i-ar fi 
împuternicit s  aib  cu consisten  o inim  dreapt .  F r  o schimbare divin  de inim , este 
imposibil pentru orice popor s  tr iasc  cu consisten  o via  de supunere complet . 
 De i unii indivizi sunt mai ascult tori de lege decât al ii, nimeni nu a reu it s  
tr iasc  o via  f r  p cat.  Problema aceasta a fost prezent  în toate popoarele de toate 
na ionalit ile i culturile prin toat  istoria omenirii.  Numai prin primirea Spiritului lui 
Dumnezeu poate fi eliminat  aceast  problem .  i numai la reîntoarcerea lui Hristos ca s  
conduc  toate na iunile va fi în sfâr it rezolvat  pe scar  mondial . 
 Cum a observat Pavel omenirea, citând din Psalm 14:3, „Dar to i s-au r t cit, to i     
s-au dovedit ni te netrebnici; nu este nici unul care s  fac  binele, nici unul m car”  (Romani 
3:12).  Aceasta este lec ia pe care trebuie s-o înv m, astfel ca s  nu fim niciodat  tenta i s  
credem c  Leg mântul din Sinai a fost o nereu it .  A realizat exact ceea ce Dumnezeu a 

inten ionat s  realizeze. 
 
Un aranjament vremelnic 
 
 Leg mântul din Sinai nu este modelul complet, final al rela iei noastre cu Dumnezeu.  
De i con ine multe principii permanente, ve nice, multe din beneficiile lui figurative, pe cât 
au fost de instructive, au reprezentat numai simbolic beneficii cu mult mai bune incluse în 
rela ia Noului Leg mânt cu Dumnezeu care a fost stabilit mai târziu de Isus Hristos, 
Mântuitorul promis. 
 Dup  cum explic  Evrei 9:9-10, ritualismul leg mântului dela Sinai „Aceasta era o 
asem nare[un simbol] pentru vremurile de acum, cînd se aduc daruri i jertfe, cari nu pot 
duce pe cel ce se închin  în felul acesta, la des vâr irea cerut  de cugetul lui.  Ele sunt doar 
ni te porunci p mânte ti, date, ca toate cele privitoare la mânc ri, b uturi i felurite 
sp l turi, [impuse]pân  la o vreme de îndreptare[reformare]. 
 A fost promis  o revizie viitoare a acelui leg mânt – în particular în acele aspecte 
legate de moartea i misiunea Mântuitorului ce urma s  vin .  Dumnezeu a anun at prin 
profe ii S i, c  prin acest „Leg mânt mai bun” El avea s  pun  legile Sale în min ile 
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omenirii i c  El avea s  le scrie în inimile lor.  El a promis s  prevad  – la nivelul 
individului – acces direct la El (Evrei 8:6; Ieremia 31:31-34). 
 Ar trebui s  fie f cut cât este de posibil de clar c  Dumnezeu nu a fost surprins de 
e ecurile Israelului. El le-a anticipat.  Dela început a dezv luit aluzia a unei solu ii „mai 
bune” pentru p c to enia omenirii care ar putea fi f cut  disponibil  numai prin venirea 
Mântuitorului.  „Aluziile” acelea, sub forma diverselor ceremonii, simboluri i ritualuri, sunt 
esute prin toate instruc iunile date sub Leg mântul dela Sinai. 

 

În elegerea corect  a  
„Justific rii” i „Des vâr irii” 

 
 Cuvântul des vâr it sau 
des vâr ire, în traducerile Scripturilor, 
descrie în primul rând un caracter personal 
care a fost demonstrat printr-o comportare 
corespunz toare.  Dar justificat,  
justificare sau a justifica au un în eles 
pu in mai diferit. 
 C rturarii, în timp ce au definit 
corect justificarea ca însemnând „s  
imput  des vâr irea” sau „a fi declarat 
des vâr it” pot trage concluzii gre ite din 
defini iile acestea.  De i tehnic nu sunt 
gre ite, folosind cuvintele des vâr it sau 
des vâr ire în definirea sau descrierea 
justific rii uneori acoper  distinc iile 
importante contextuale i 
comportamentale între cum folose te 
Pavel în special cuvintele des vâr ire i 
justificare. 
 În scrisorile lui Pavel, focarul 
justific rii este în principal asupra 
achit rii legale a vinei, în timp ce 
des vâr irea este folosit  în principal în 
referin  la un caracter virtuos.  
Justificarea – fiind declarat legal f r  vin  
– nu face instantaneu o persoan  perfect 
des vâr it .  Pavel o exprim  foarte clar 
c  cre terea în des vâr irea dumnezeiasc  
este un proces.  
 Procesul acela începe la botez.  
„To i cari a i fost boteza i pentru Hristos, 
v-a i îmbr cat cu Hristos”  (Galateni 
3:27).  Dar ob inând des vâr irea matur  a 
lui Isus Hristos este un el spre care noi 
trebuie s  ne str duim continuu.  Nu ne 

este acordat  nou  instantaneu dar vine 
printr-un proces de cre tere spiritual  
dup  cum afl m din Scripturi prin 
ghidarea altora care ne-au precedat în Isus 
Hristos. 
 „ i El a dat pe unii apostoli; pe 
al ii, prooroci; pe al ii, evangheli ti; pe 
al ii, p stori i înv tori, pentru 
des vâr irea sfin ilor, în vederea lucr rii 
de slujire, pentru zidirea trupului lui 
Hristos, pân  vom ajunge to i la unirea 
credin ei i a cuno tin ei Fiului lui 
Dumnezeu, la starea de om mare, la 
în l imea staturii plin t ii lui Hristos; ca 
s  nu mai fim copii, plutind încoace i 
încolo, purta i de orice vânt de înv tur , 
prin viclenia oamenilor i prin iretenia lor 
în mijloacele de am gire; ci, credincio i 
adev rului, în dragoste, s  cre tem în toate 
privin ele, ca s  ajungem la Cel ce este 
Capul, Hristos”  (Efeseni 4:11-15): 
 Pentru a r mâne justificat, dup  ce 
a fost iertat, individul trebuie s  se 
comporte    într-o manier  des vâr it  sau 
dreapt  din acel moment înainte.  Cu alte 
cuvinte, credin a necesar  pentru a fi 
justificat trebuie s  fie dovedit  prin 
ac iunile individului.  A a cum explic  
Iacov:  „Avraam, p rintele nostru, n-a fost 
el socotit neprih nit prin fapte, cînd a adus 
pe fiul s u Isaac jertf  pe altar?  Vezi c  
credin a lucra împreun  cu faptele lui, i, 
prin fapte, credin a a ajuns des vâr it .  
Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: 
„Avraam a crezut pe Dumnezeu, i i s-a 
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socotit ca neprih nire”; i el a fost numit 
„prietenul lui Dumnezeu.”  Vede i dar c  
omul este socotit neprih nit prin fapte, i 
nu numai prin credin ”  (Jacov 2:21-24). 
 Totu i,  cuvintele lui Iacov nu 
înseamn  în nici un fel c  iertarea 
p catelor este câ tigat  prin faptele 
individului.  El numai confirm  c , odat  
iertat, este necesar s  continui cu modul 
de via  des vâr it.  Puterea i 
capabilitatea de a face aceasta vine dela 
Dumnezeu.  Observ  cum explic  Pavel 
aceasta:  „Astfel dar, prea iubi ilor, dup  
cum totdeauna a i fost ascult tori, duce i 
pân  la cap t mântuirea voastr , cu fric  i 
cutremur, nu numai cînd sunt eu de fa , ci 
cu mult mai mult acum, în lipsa mea.  
C ci Dumnezeu este Acela care lucreaz  
în voi, i v  d , dup  pl cerea Lui, i 
voin a i înf ptuirea”  (Filipeni 2:12-13). 
 Dic ionarul Bibliei al lui Hasting 
face distinc ia aceasta între cuvintele 
justificare i des vâr ire:  „Nici originalul 

Ebraic, nici cel Grec, nu permit o alt  
defini ie a cuvântului „a justifica” decât „a 
fi contat just;”  este un termen de rela ie 
etic  i nu de calitate etic ; i semnific  
pozi ia în care cineva este pus c tre un 
altul, nu caracterul împ r it unuia”  
(1996, „Justificare, A justifica,”  
accentuarea ad ugat ).  Cu alte cuvinte, 
odat  iertat, pozi ia unuia în ochii lui 
Dumnezeu este aceea de persoan  
„iertat ” sau „dreapt  [des vâr it ].”  
Împuternicirea cu Duhul lui Dumnezeu 
face posibil ca individul s  continue în 
aceast  des vâr ire. 
 Dar înc  mult  cl dire de caracter 
zace înainte.  O persoan  justificat  nu 
trebuie    s - i ia des vâr irea sa de bun .  
Trebuie s  fie crescut  conform 
exemplului des vâr irii dat de Isus 
Hristos.  Fiecare copil al lui Dumnezeu 
este de a teptat s  înve e i s  creasc  spre                 
„în l imea staturii plin t ii lui Hristos”  
(Efeseni 4:13). 

 
Solu ia permanent  a lui Dumnezeu pentru nedes vâr irea omenirii 
 
 Problemele cauzate de sl biciunile i poftele omene ti (vezi Iacov 1:14-15) se extind 
cu  mult dincolo de hotarele vechiului Israel.  Ele cauzeaz  probleme pentru to i oamenii.  
Astfel, în crearea unei solu ii permanente, Dumnezeu a luat în considera ie mult mai mult 
decât numai bun starea Israeli ilor.  Solu ia Lui se aplic  tuturor oamenilor în toate 
na iunile.   
 A a cum i-a promis lui Avraam, „toate familiile p mântului vor fi binecuvântate în 
tine”  (Genesa 12:3).  Înainte ca solu ia aceea permanent  s  fie disponibil  la mai mult 
decât „turma mic ” a Cre tinilor cu adev rat ascult tori c rora li s-a dat Duhul lui 
Dumnezeu în acest „veac r u de acum” (vezi Luca 12:32; Galateni 1:4), întreaga omenire 
trebuie s  înve e câteva lec ii esen iale. 
 Dumnezeu folose te experien ele vechiului Israel, cum sunt înregistrate în Scripturi, 
ca s  ajute întreaga omenire, inclusiv Israeli ii în i i, s  înve e cât este de u or s  sucombi 
p catului.  Eventual toate na iunile sunt destinate s  în eleag  dece p catul este atât de teribil 
i dece este necesar mult mai mult decât efortul omenesc ca s -l tearg  din inim . 

 În Leg mântul dela Sinai cu vechiul Israel, Dumnezeu a definit comprehensiv i 
permanent fundamentele comport rii des vâr ite.  Dar, dându-le cuno tin a legilor Sale 
Dumnezeu nu le-a pus automatic des vâr irea în inimile i min ile lor. 
 Transformarea necesar  are loc numai în acei care primesc ajutor spiritual adi ional 
prin darul Duhului Sfânt.  Pentru a primi Duhul lui Dumnezeu, individul trebuie mai întâi s  
fie chemat de Dumnezeu (Ioan 6:44, 65) i s  se poc iasc  cu sinceritate, sau s  se întoarc  
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dela p cat (Faptele Apostolilor 2:38).  Dumnezeu în general nu i-a f cut Duhul disponibil 
pân  când Isus Hristos nu a fost r stignit i înviat astfel ca El s  poat  servi  ca Mijlocitor al 
Noului Leg mânt. 
 Odat  ce p catul a intrat  pe scen  în Gr dina din Eden, Dumnezeu a ales s  amâne 
punerea Duhului S u la dispozi ia omenirii – cu excep ia câtorva pu ini pe care i-a folosit ca 
slujitori speciali i profe i – pân  la moartea lui Isus Hristos, la care moment El a devenit 
R scump r torul omenirii. 
 De aceea este atât de important  în elegerea sacrificiului i rolului preo esc al lui 
Hristos în „leg mântul mai bun” care prevede mijloacele pentru primirea iert rii p catului 

i darul pre ios al Duhului Sfânt.  
 Adausurile acestea sunt expansiunile vital de importante ale Vechiului Leg mânt pe 
care Dumnezeu le-a f cut cu poporul vechiului Israel.  Ele vor împuternici pe descenden ii 
lor, care urmeaz  s  fie adu i înapoi în ara Sfânt  de Isus Hristos la reîntoarcerea Sa 
(Ieremia 23:5-8), pentru a avea rela ia personal  cu Dumnezeu, pe care numai pu ini din 
str mo ii lor au avut-o. 
 Dumnezeu promite pentru timpul acela:  „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.  i nu vor mai înv a fiecare 
pe vecinul sau pe fratele s u, zicând: „Cunoa te pe Domnul!” C ci to i M  vor cunoa te, 
dela cel mai mic pân  la cel mai mare dintre ei.  Pentruc  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 8:10-13). 
 Pasajul acesta citeaz  promisiunea lui Dumnezeu a unui Leg mânt Nou a a cum a 
fost dat  în Ieremia 31:31-34.  La numai câteva decade dup  ce Isus Hristos a fost r stignit, 
i nu cu mult timp dup  ce cuvintele acestea au fost scrise, templul din Ierusalem a fost 

distrus în 70 A.D. i întregul sistem ceremonial i sacrificial ata at de el a venit la un sfâr it.  
Cu adev rat a devenit învechit. 
 Odat  ce sacrificiul lui Isus Hristos a avut loc, ritualurile i ceremoniile acelea din 
templu nu au mai fost necesare.  Dar, dup  cum Evrei 8:10-13 ne spun clar, legile spirituale 
pe care Dumnezeu le inclusese în Leg mântul dela Sinai nu au fost anulate.  Cu Duhul lui 
Dumnezeu disponibil acum, principiile de dragoste pe care legea le-a exprimat atât de 
elocvent pot fi în sfâr it scrise în inimile tuturor celor care se poc iesc de a le mai înc lca.  
 Aceasta este promisiunea central  a Noului Leg mânt. 
 

Au existat Cele Zece Porunci  
înainte de Moise? 

 
 Mult  lume presupune c  Cele 
Zece Porunci i leg mântul stabilit de 
Dumnezeu cu vechiul Israel sunt identice 
– i c  amândou  au fost anulate prin 
moartea lui Isus Hristos.  Ei cred c  
Leg mântul dela Sinai i poruncile lui 
Dumnezeu au venit în existen  împreun  
i deci au ie it din existen  tot împreun . 

 Dar este biblic acest ra ionament?  
Faptele arat  c  nu este.  O cercetare mai 
apropiat  a Scripturilor dezv luie c  
înc lcarea Celor Zece Porunci a fost p cat 
înainte de leg mântul dela Muntele Sinai, 
deci argumentele c  ele au venit în 
existen  cu leg mântul acela i c  au fost 
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terminate cu el nu pot fi adev rate.  S  
observ m dovezile scripturale. 
 Cuvântul lui Dumnezeu define te 
p cat ca „f r delege” [înc lcarea legii] (1 
Ioan 3:4).  Deci „unde nu este o lege, 
acolo nu este nici c lcare de lege”  
(Romani 4:15).  Aceasta este ceea ce 
Biblia ne spune clar.   Deci g sim noi 
înc lc ri ale Celor Zece Porunci descrise 
ca p cate înainte de Muntele Sinai?  Bine-
n eles c  da. 
 Sper exemplu, Genesa 13:13 ne 
spune c :  „Oamenii din Sodoma erau r i, 
i afar  din cale de p c to i împotriva 

Domnului.”  Pentru c  p catul este 
înc lcarea legii lui Dumnezeu, poporul din 
Sodoma nu ar fi putut fi pedepsit pentru c  
erau r i i p c to i dac  nu ar fi fost nici o 
lege care s -i condamne pentru ceea ce 
f ceau.  Trebuie s  conchidem deci , c  
Dumnezeu le pusese deja la dispozi ie 
cuno tin a despre ceea ce este p cat.   
 Aici este un exemplu clar:  Genesa 
20:3-9 i 39:7-9 descriu adulterul ca „Un 
mare p cat” i „un p cat împotriva lui 
Dumnezeu.”  Adulterul violeaz  Porunca 

a aptea. 
 În Genesa 3:6 i 17, Dumnezeu îi 
pedepse te pe Adam i Eva pentru c  au 
poftit i au furat – astfel violând Porunca 

a Zecea i a Opta.  Ei, de asemenea, L-au 
dezonorat ca p rintele lor, violând 
Porunca a Cincea.   
 În Genesa 4:9-12, Dumnezeu îl 
pedepse te pe Cain pentru omor i 
minciun  – viol ri ale Poruncilor a asea 

i a Noua. 
 În Exodul 16:4, cu câteva zile sau 
s pt mâni înainte ca Dumnezeu s - i 
stabileasc  leg mântul cu Israeli ii la 
Muntele Sinai, Îl afl m pe Dumnezeu 
punându-i la încercare s  vad  „dac  vor 
umbla sau nu dup  legea Mea.”  
Încercarea a fost dac  ei se vor odihni în 
ziua a aptea de Sabat cum  a poruncit El 
în Porunca a Patra a acelei legi – cu care 

ei erau familiariza i cel pu in în parte.  
Ziua a aptea fusese sfin it  – pus  de o 
parte ca sfânt  de Dumnezeu – înc  din 
vremea lui Adam i Eva (Genesa 2:1-3). 
 Reac ia lui Dumnezeu la 
nesupunerea lor este edificatoare.  El 
exclam , „Pân  cînd ave i de gând s  nu 
p zi i poruncile i legile Mele?”  (Exodul 
16:28).  Dumnezeu vorbe te clar de 
„poruncile i de…legile” Sale, care erau 
deja în existen  i în efect cu mult înainte 
ca El s  dea lista verbal  a Celor Zece 
Porunci dela Muntele Sinai, cum sunt 
descrise patru capitole mai târziu!  Deci, 
Cele Zece Porunci au fost numai 
codificate – scrise în piatr  ca parte a unui 
leg mânt formal la Muntele Sinai.  
Scripturile indic  clar c  ele au existat i 
au  
fost în efect cu mult înainte de acea dat .   
 Aceasta este declarat  explicit în 
Genesa 26:5, unde Dumnezeu îi spune lui 
Isac c  El l-a binecuvântat pe tat l lui, 
Avraam, „pentruc  Avraam a ascultat de 

porunca Mea, i a p zit ce i-am cerut, a 

p zit poruncile Mele, orânduirile Mele, i 

legile Mele.”  Evenimentul acesta a avut 
loc cu secole înainte de leg mântul din 
Sinai, secole înaintea lui Moise i dou  
genera ii înainte ca Iuda, capul tribului 
care cu mult mai târziu avea s  fie 
cunoscut ca Iudei [Evrei], s  se fi n scut!  
(Cite te „A inut Avraam acelea i porunci 
pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise?” la 
pagina 10).   
 În Leviticul 18:21 i 27, 
Dumnezeu nume te practicile idolatre ale 
poporului din Canaan „abomina ii” – 
ac iuni atât de spurcate i degradante încât 
Dumnezeu a comparat expulsia lor ca 
„fiind v rsa i [voma i]” de ar  (versul 
28).  Care a fost p catul lor?  Între alte 
lucruri, idolatria (închinarea la dumnezeu 
fal i) i sacrificiile omene ti, care violau 
Prima, a Doua i a asea Porunc .   
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 Biblia arat  c  Cele Zece Porunci 
nu au originat cu Moise sau în vremea lui.  
Nici nu au fost ele limitate numai la Evrei.  
Ele au fost în efect i cunoscute cu mult 
timp înainte ca Moise i poporul cunoscut 
ca Evrei s  fi existat.  Ele sunt funda ia 
legilor lui Dumnezeu care ne arat  cum 
s -L iubim pe Dumnezeu (definit de 
primele patru Porunci) i cum s -l iubim 
pe aproapele nostru omenesc (definit de 
ultimele ase). 
 De aceea, dup  ce Isus Hristos se 
reîntoarce s - i stabileasc  Împ r ia Sa 

glorioas  pe p mânt, Isaia 2:3 ne spune c  
„Popoarele se vor duce cu gr mada la el, 
i vor zice: „Veni i, s  ne suim la muntele 

Domnului, la Casa Dumnezeului lui 
Iacov, ca s  ne înve e c ile Lui, i s  
umbl m pe c r rile Lui.” C ci din Sion va 

ie i Legea, i din Ierusalem cuvântul 
Domnului.” 
 În vremea aceea, întreaga omenire 
va fi înv at  în sfâr it s  tr iasc  conform 
cu toate legile i poruncile lui Dumnezeu.  

 

Legea lui Dumnezeu:  Este ea  
o povar  sau o binecuvântare? 

 
 Cea mai obi nuit  înv tur  de 
ast zi despre legea pe care Dumnezeu a 
dat-o vechiului Israel este c  a fost o 
povar  – una pe care Isus Hristos a trebuit 
s-o înl ture.  În esen , advoca ii acestui 
punct de vedere pretind c  Dumnezeu i-a 
eliberat pe Israeli i din robia Egiptean  
numai ca s -i înrobeasc  din nou într-un 
sistem de legi atât de strict i excesiv încât 
ei pretind c  este în fapt opresiv. 
 Este ceva foarte gre it cu 
ra ionamentul acesta?  Apostolul Ioan ne 
spune c  este.  În combaterea unor 
argumente asem n toare în primul secol, 
Ioan declar  f r  nici un dubiu:  . 
„poruncile Lui nu sunt grele” i explic  
mai departe „c ci dragostea de Dumnezeu 
st  în p zirea poruncilor Lui”  (1 Ioan 
5:3).   
 Dece a dat atunci Dumnezeu 
Legea Sa?  El declar  în mod repetat c  a 
dat-o pentru beneficiul oamenilor – s  le 
aduc  mari binecuvânt ri.  Observ  cât de 
clar declar  acest adev r urm toarele 
versuri: 

• „P ze te dar legile i poruncile 
Lui, pe cari i le dau azi, ca s  fii 

fericit, tu i copiii t i dup  tine, i 
s  ai zile multe în ara pe care i-o 

d  Domnul, Dumnezeul t u, pe 
vecie”  (Deuteronom 4:40). 

• Imediat dup  ce a dat Cele Zece 
Porunci, Dumnezeu a exclamat:  
„O! de ar r mânea ei cu aceea i 
inim  ca s  se team  de Mine i s  
p zeasc  toate poruncile Mele, ca 

s  fie ferici i pe vecie, ei i copiii 

lor!”  (Deuteronom 5:29). 
• „S  urma i în totul calea pe care v-

a poruncit Domnul Dumnezeul 
vostru, s  umbla i, ca s  tr i i i s  

fi i ferici i, i s  ave i zile multe în 

ara pe care o ve i lua în 

st pânire”  (Deuteronom 5:33).  
• „Ci s  p zi i poruncile Domnului, 

Dumnezeului vostru, poruncile Lui 
i legile lui pe cari vi le-a dat.  S  

faci ce este pl cut i bine înaintea 
Domnului, ca s  fii fericit”  
(Deuteronom 6:17-18). 

• Dac  ve i asculta aceste porunci, 
dac  le ve i p zi i împlini, 
Domnul, Dumnezeul t u, va inea 
fa  de tine leg mântul i îndurarea 
cu care S'a jurat p rin ilor t i.  El 

te va iubi, te va binecuvânta i te 

va înmul i;...Vei fi binecuvântat 
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mai mult decât toate popoarele”  
(Deuteronom 7:12-14). 

• Acum, Israele, ce alta cere dela 
tine Domnul, Dumnezeul t u, 
decât s  te temi de Domnul, 
Dumnezeul t u, s  umbli în toate 
c ile Lui, s  iube ti i s  sluje ti 
Domnului, Dumnezeului t u, din 
toat  inima ta i din tot sufletul 
t u, s  p ze ti poruncile Domnului 
i legile Lui pe cari i le dau 

ast zi, ca s  fii fericit?  
(Deuteronom 10:12-13). 

• Psalm 119 (Cel mai lung capitol al 
Bibliei) este o laud  extins  a 
legilor lui Dumnezeu, pentru 
în elepciunea i binecuvânt rile 
care rezult  din ascultarea lor. 

 
 Multe alte pasaje exprim  aceea i 
idee, unele chiar descriind binecuvânt ri 
specifice pentru ascultarea unor porunci 

specifice.  Dou  capitole întregi – 
Leviticul 26 i Deuteronom 28 – ofer  un 
contrast vivid între minunatele 
binecuvânt ri na ionale care ar rezulta 
dac  poporul Israelului ar ine legile lui 
Dumnezeu i consecin ele teribile pe care   
le-ar suferi pentru respingerea lor. 
 Legile lui Dumnezeu au fost 
desemnate s  aduc  binecuvânt ri.  Ele 
definesc comportarea care rezult  natural 
în pace, siguran  i prosperitate. 
Deuteronom 4:5-7 ne spune c  dac  Israel 
L-ar fi ascultat pe Dumnezeu ar fi cules 
binecuvânt ri promise de Dumnezeu atât 
de extinse încât na iunile vecine s-ar fi 
ridicat i ar fi observat – i atunci ar fi ales 
acelea i legi pentru ele însele ca s  poat  
i ele s  se bucure de acelea i beneficii 

minunate. 
 Este clar c  legile lui Dumnezeu 
nu sunt o povar , a a cum cred unii, dar 
sunt o binecuvântare! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The New Covenant, Does It Abolish God's Law - Noul Leg mânt, anuleaz  el legea lui Dumnezeu.doc?           - 27 - 

Capitolul 2 
 
 

Un Leg mânt Nou  
pentru transformarea inimii 
 
„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”  (Evrei 8:6). 

 

Dumnezeu a pl nuit dela bun început s  transforme leg mântul limitat i temporar pe care 
L-a f cut cu vechiul Israel – cu abunden a lui de simboluri sacrificiale – într-o obliga ie de 
leg mânt cu mult superioar  cu un sacrificiu permanent pentru p cat deschis  întregii 
omeniri. 
 Leg mintele lui Dumnezeu con in o varietate de promisiuni.  Prin ele Dumnezeu face 
cunoscut aspectele cheie ale planului S u pentru r scump rarea omului din p cat, astfel ca 
mântuirea s  poat  fi oferit  tuturor oamenilor.  El a determinat ca pân  la urm  s  dea 
fiec ruia o ocazie ca prin Isus Hristos s  intre în familia sa ve nic  de fii i fiice des vâr ite 
(2 Corinteni 6:18; 2 Petru 3:9).  Dumnezeu nu a ezitat niciodat  în aceast  determinare dela 
începutul crea iei Sale.   
 Ioan declar , „Dar tuturor celor ce L-au primit, adic  celor ce cred în Numele Lui,   
le-a dat dreptul s  se fac  copii ai lui Dumnezeu”  (Ioan 1:12).  Prin Isus Hristos, putem 
ob ine destinul pl nuit de Dumnezeu pentru noi – s  devenim membri ai familiei Sale 
divine, familia sfânt , un viitor pl nuit pentru omenire  cu mult timp în urm . 
 Pavel adaug : „În El avem r scump rarea, prin sângele Lui, iertarea p catelor, dup  
bog iile harului S u, pe care l-a r spândit din bel ug peste noi, prin orice fel de în elepciune 
i de pricepere; c ci a binevoit s  ne descopere taina voii Sale, dup  planul pe care-l 

alc tuise în Sine însu i, ca s -l aduc  la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a- i uni iar  
într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, i cele de pe p mânt”  (Efeseni 1:7-10). 
 Deci „noul” S u leg mânt este un „leg mânt mai bun” care ofer  „promisiuni mai 

bune” legate de via a ve nic  care nu au fost incluse în Leg mântul dela Sinai.  Dumnezeu a 
ales s  nu pun  promisiunile acela mai bune – în special iertarea p catelor  prin sacrificiul 
lui Isus Hristos i darul Duhului Sfânt – la dispozi ia fiec ruia pân  dup  ce Isus a fost 
r stignit.   
 Un obiectiv cheie al acelor promisiuni mai bune, este s  pun  în mi care procesul de 
transformare a inimilor i min ilor celor care r spund chem rii lui Dumnezeu la poc ire i Îl 
accept  pe Isus Hristos ca Mântuitor al lor.  Prin procesul acela El le ofer  s -i fac  
mo tenitori ai „mo tenirii ve nice” (Evrei 9:15). 
 Chemarea lui Dumnezeu la poc ire este programat  s  fie prezentat  omenirii în 
etape – cu cea mai mare parte a omenirii primind chemarea aceea numai dup  venirea a 
doua a lui Hristos.  În timpul acestei „epoci prezente rele” (vezi Galateni 1:4), Dumnezeu 
cheam  la poc ire un segment al omeniri cu mult mai mic ca s  serveasc  drept „lumina 
lumii” i „s  fac  discipoli din toate na iunile” (Matei 5:14; 28:19). 
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 (Pentru am nuntele conving toare ale programului lui Dumnezeu pentru mântuire, 
cere bro urile noastre gratuite Care este destinul t u? [What is your Destiny?] i Planul 

zilelor sfinte ale lui Dumnezeu: Promisiunea de speran  pentru omenire [God’s Holy Day 
Plan: The Promise of Hope for All Mankind]. 
 
O compara ie a celor dou  leg minte 
 
 O diferen  principal  între Vechiul i Noul Testament este unde este scris  Legea 

lui Dumnezeu (Ieremia 31:31-34; compar  Ezekiel 36:26-28) – nu dac  continu  s  
defineasc  voin a Lui.  
 Sub Noul Testament spiritul sau inten ia legii este s  fie înscris  în inimile celor care 
sunt converti i prin primirea Duhului Sfânt.  Aceasta a cerut o schimbare în lege privitor la 
cine urma s  in  oficiul promis de Mare Preot care ar putea s  ne ajute în ascultarea lui 
Dumnezeu din inim  (Evrei 7:12).  
 Noul accent este în poc in a din inim  care duce la iertarea p catului prin credin a în 
sacrificiul lui Isus Hristos.  Nou  ni se spune de asemenea „S  nu v  potrivi i chipului 
veacului acestuia, ci s  v  preface i, prin înnoirea min ii voastre”  (Romani 12:2) – cu 
ajutorul spiritual suplimentat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. 
 Sacrificiile i ritualurile Leg mântului dela Sinai pot numai s  reaminteasc  
oamenilor de vinov ia lor i nevoia lor pentru r scump rare.  Ele nu pot s  anuleze p catele 
lor  – s  tearg  p catele lor:  „c ci este cu neputin  ca sângele taurilor i al apilor s  
tearg  p catele” (Evreii 10:4).  Sub Noul Leg mânt, îns , sacrificiul lui Isus Hristos terge 

permanent p catele celor care se poc iesc i le anuleaz  vinov ia (Ioan 1:29; 1 Ioan 1:7; 
Apocalipsa 1:5). 
 Semnificativ, Noul Leg mânt a trebuit s  fie oferit mai întâi aceluia i popor care 
primise Leg mântul dela Sinai – descenden ii fizici ai lui Avraam.  To i apostolii, inclusiv 
Pavel au onorat cerin a aceasta.  Scripturile arat  c  Pavel, când a vizitat diversele ora e, a 
mers la evrei mai întâi, dup  aceea la gentili [ne-evrei] (Faptele Apostolilor 13:45-47; 
Romani 1:16). 
 Pavel a explicat dece trebuise s  li se dea Evreilor prima ocazie de a-L accepta pe 
Hristos drept Mântuitorul lor: „De asemenea to i proorocii, dela Samuel i ceilal i, cari au 
urmat dup  el, i au vorbit, au vestit zilele acestea [despre Isus Hristos i Noul Leg mânt].   
 Voi sunte i fiii proorocilor i ai leg mântului, pe care l-a f cut Dumnezeu cu p rin ii 
no tri, cînd a zis lui Avraam: „Toate neamurile p mântului vor fi binecuvântate în s mân a 
ta.”  Dumnezeu, dup  ce a ridicat pe Robul S u Isus, L-a trimes mai întâi vou , ca s  v  
binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi dela f r delegile sale”  (Faptele Apostolilor 
3:24-26; compar  Ezekiel 16:60; 62:63). 
 Prev zând un sacrificiu permanent pentru p cat – mai întâi pentru evrei i dup  aceea 
gentililor – astfel c  o împ carea adev rat  cu Dumnezeu prin Isus Hristos va deschide u a 
pentru ca legile lui Dumnezeu s  fie scrise pe inim  de Duhul Sfânt, este baza Noului 
Leg mânt.  Darul Duhului S u celor care se poc iesc i sunt boteza i prevede „dimensiunea 
lips ” din mintea omeneasc  este ceea ce face s  lucreze aceast  rela ie „mai bun ” între 
Dumnezeu i poporul S u (Faptele Apostolilor 2:38; Romani 6:3-4). 
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Care a fost principala sl biciune  
a Leg mântului dela Sinai? 

 
 Care a fost problema cu 
Leg mântul dela Sinai?  Cea mai mult  
lume presupune c  problema a fost în 
legile pe care Dumnezeu le-a dat 
Israelului, c  ele au fost defecte i c  Isus 
Hristos a venit s  le aboleasc  sau s  le 
anuleze.  Dar este aceasta ce ne spun 
Scripturile? 
 Evreii 8:7 ne spun c  Da, a fost un 
defect cu leg mântul acela:  „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.”   
 Deci unde a fost problema?  
Versul urm tor ne spune:  „C ci ca o 
mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iat , 
vin zile, zice Domnul, cînd voi face cu 
casa lui Israel i cu casa lui Iuda un 
leg mânt nou”  (versul 8). 
 Sl biciunea principal  a 
Leg mântului dela Sinai nu a fost în legile 
sale dar în lipsa oamenilor a unei inimi 

doritoare s  le urmeze .  Pentru c  lor nu 
le a fost dat Duhul Sfânt, cet enii 
Israelului au fost incapabili s  în eleag  i 
s  îndeplineasc  inten ia i scopul întreg al 
înv turilor lui Dumnezeu. 
 Aici este cum rezum  Pavel acest 
defect:  „Dar ei au r mas greoi la minte: 
c ci pân  în ziua de ast zi, la citirea 

Vechiului Testament, aceast  mahram  
r mâne neridicat , fiindc  mahrama este 
dat  la o parte în Hristos.  Da, pân  ast zi, 
cînd se cite te Moise, r mâne o mahram  

peste inimile lor.  Dar ori de câte ori 
vreunul se întoarce la Domnul, mahrama 
este luat ”  (2 Corinteni 3:14-16). 
 Poporul vechiului Israel, ca i 
lumea de ast zi, simplu nu au putut 
cuprinde întreaga valoare spiritual  a 
înv turilor pe care Dumnezeu le d duse 
prin Moise.  Motivul este clar: „Dar omul 
firesc nu prime te lucrurile Duhului lui 
Dumnezeu, c ci, pentru el, sunt o nebunie; 
i nici nu le poate în elege, pentruc  

trebuiesc judecate duhovnice te”  (1 
Corinteni 2:14). 
 Cât de recunosc tori trebuie s  fim 
c  Dumnezeu, sub condi iile Noului 
Leg mânt, ne permite s  primim un duh 
nou care s  ne împuterniceasc  s  ne 
supunem legilor lui Dumnezeu!  A a cum 
Dumnezeu promite în Ezekiel 11:19-20:  
„Le voi da o alt  inim , i voi pune un duh 
nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de 
piatr , i le voi da o inim  de carne, ca s  
urmeze poruncile Mele, s  p zeasc  i s  
împlineasc  legile Mele; i ei vor fi 
poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul 
lor.” 

 
O rela ie personal  cu Marele nostru Preot 
 
 Evreii 7 explic  o alt  schimbare dela Leg mântul dela Sinai la Noul Leg mânt.   
Sub Leg mântul dela Sinai, Marele Preot a fost o fiin  omeneasc  fizic  din tribul lui Levi, 
oficiind în tabernacolul sau templul fizic pân  la moarte.  Isus, îns , n scut din tribul lui 
Iuda, este acum Marele nostru Preot ve nic, oficiind în ceruri cu acces direct la Dumnezeu 
Tat l.   
 Observ  cât de clar este declarat aceasta în Evreii 8:1-2:  „Punctul cel mai însemnat 
al celor spuse este c  avem un Mare Preot, care S-a a ezat la dreapta scaunului de domnie al 
M ririi, în ceruri, ca slujitor al Locului prea sfânt i al adev ratului cort, care a fost ridicat 
nu de un om, ci de Domnul.” 
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 Spre deosebire de marele preot din Vechiul Leg mânt, Isus Hristos ca Mare Preot 
poate ajuta personal pe fiecare individ chemat de Dumnezeu.  „To i M  vor cunoa te, dela 
cel mai mic pân  la cel mai mare dintre ei”  (versul 11).  Avantajul acesta enorm al Noului 
Leg mânt nu a fost disponibil sub Vechiul Leg mânt numai cu un mare preot fizic. 
 Isus, de i divin i nemuritor, înc  poate s  se identifice personal cu sl biciunile i 
problemele noastre din cauza a ceea ce a suferit El ca fiin  omeneasc :  „Prin urmare, a 
trebuit s  Se asemene fra ilor S i în toate lucrurile, ca s  poat  fi, în ce prive te leg turile cu 
Dumnezeu, un Mare Preot milos i vrednic de încredere, ca s  fac  isp ire pentru p catele 
norodului.  i prin faptul c  El însu i a fost ispitit în ceeace a suferit, poate s  vin  în 
ajutorul celor ce sunt ispiti i.”  (Evreii 2:17-18). 
 Ca Mare Preot, Isus este binevoitor i doritor ca s -i ajute pe Cre tinii care se lupt  
s  înving  p catul.  „C ci n-avem un Mare Preot, care s  n-aib  mil  de sl biciunile noastre; 
ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca i noi, dar f r  p cat.  S  ne apropiem dar cu 
deplin  încredere de scaunul harului, ca s  c p t m îndurare i s  g sim har, pentru ca s  
fim ajuta i la vreme de nevoie”  (Evreii 4:15-16). 
 
Ritualurile simbolice numai sunt necesare 
 
 Sistemul de închin ciune bazat pe templu sub Vechiul Leg mânt s-a terminat în 70 
A.D. când armatele romane au cucerit Ierusalemul i au distrus complet templul Evreiesc i 
sistemul preo esc.   
 A a cum cartea Evreii explic  despre introducerea unui leg mânt nou, „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”  (Evreii 8:13; compar  cu Matei 24:1-2).    Prin 
anun area  anticipat  a distrugerii templului, i dup  aceea permi ând-o s  se întâmple dup  
cum fusese prezis, Dumnezeu a încetat sistemul de închin ciune al Leg mântului dela Sinai. 
 Observ  explica ia aceasta clar , temporar , a acelui sistem de tabernacol/templu de 
închin ciune:  „Leg mântul dintâi avea i el porunci privitoare la slujba dumnezeiasc  i la 

un loca  p mântesc de închinare.  În adev r, s-a f cut un cort. În partea dinainte, numit  
„Locul Sfânt”, era sfe nicul, masa i pâinile pentru punerea înaintea Domnului;”  
 „Dup  perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema „Locul prea sfânt” 
…chivotul leg mântului, ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu man , 
toiagul lui Aaron, care înfrunzise, i tablele leg mântului.  Deasupra erau heruvimii slavei, 
cari acopereau capacul isp irii cu umbra lor.  i dup  ce au fost întocmite astfel lucrurile 
acestea, preo ii cari fac slujbele, intr  totdeauna în partea dintâi a cortului. Dar în partea a 
doua intr  numai marele preot, odat  pe an, i nu f r  sânge, pe care îl aduce pentru sine 
însu i i pentru p catele din ne tiin  ale norodului.  Prin aceasta, Duhul Sfânt ar ta c  

drumul în Locul prea sfânt, nu era înc  deschis cât  vreme sta în picioare cortul dintâi.” 
 „Aceasta era o asem nare pentru vremurile de acum [înainte ca sistemul templului s  
fie distrus în 70 A.D.], cînd se aduc daruri i jertfe, cari nu pot duce pe cel ce se închin  în 
felul acesta, la des vâr irea cerut  de cugetul lui.  Ele sunt doar ni te porunci p mânte ti, 

date, ca toate cele privitoare la mânc ri, b uturi i felurite sp l turi, pân  la o vreme de 

îndreptare[stabilit  prin Noul Leg mânt]”  (Evreii 9:1-10). 
 Observ  cât de explicit sunt definite în pasajul acesta p r ile din Leg mântul dela 
Sinai care au trebuit s  fie modificate. 
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Evreii explic  aspectele temporare  
 
 Aspectele acestea temporare ale Leg mântului dela Sinai au fost aplicabile numai 
pân  când tot ce au simbolizat ele a fost împlinit de sau prin Isus Hristos.  Este esen ial s  
în elegem precis ce explic  Cartea Evreii. 
 Autorul Evreilor nu spune c  legile lui Dumnezeu definind des vâr irea au fost 
schimbate sau abolite de Noul Leg mânt sau c  ele au fost numai temporare.  El explic  cum 
aspectele simbolice ale Leg mântului dela Sinai – însumate ca „toate cele privitoare la 

mânc ri, b uturi i felurite sp l turi” numai sunt necesare sub Noul Leg mânt.  Într-adev r, 
în curând avea s  devin  imposibil s  continue pentru c  în 70 A,D, templul fizic, de care au 
fost inerent legate, a fost distrus complet. 
 Faptul c  exemplele acestea sunt limitate la lucruri materiale, toate având numai 

semnifica ie simbolic , este extrem de important!  Legile lui Dumnezeu care definesc 
p catul nu sunt incluse între lucrurile acelea identificate explicit ca terminate prin 
distrugerea templului. 
 Focarul în Evrei este în întregime pe lucruri asociate cu sistemul de închin ciune 
simbolic al tabernacolului fizic ( i complexul templului de mai târziu) i preo ia temporar  

Levitic .  Observ  explica ia:  „Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a 
trecut prin cortul acela mai mare i mai des vâr it, care nu este f cut de mâini, adic  nu este 
din zidirea [fizic , material ] aceasta; i a intrat, odat  pentru totdeauna, în Locul prea sfânt, 
nu cu sânge de api i de vi ei, ci cu însu i sângele S u, dup  ce a c p tat o r scump rare 

vecinic .   

 C ci dac  sângele taurilor i al apilor i cenu a unei vaci, stropit  peste cei întina i, 
îi sfin e te i le aduce cur irea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin 
Duhul cel vecinic, S'a adus pe Sine însu i jertf  f r  pat  lui Dumnezeu, v  va cur i cugetul 

nostru de faptele moarte, ca s  slujim Dumnezeului cel viu! 
 i tocmai de aceea este El mijlocitorul unui leg mânt nou, pentru ca, prin moartea 
Lui pentru r scump rarea din abaterile f ptuite supt leg mântul dintâi, cei ce au fost 
chema i, s  capete vecinica mo tenire, care le-a fost f g duit ”  (Evrei 9:11-15). 
 Serviciul sau ministrarea tabernacolului/templului Leg mântului dela Sinai a fost 
numai simbolic i temporar.  Prin contrast, ministrarea spiritual  a lui Isus Hristos se 
concentreaz  pe o „mo tenire ve nic ” pentru c  ofer  „r scump rarea ve nic ” acelor a 
c ror inimi sunt schimbate de Duhul lui Dumnezeu. 
 Totu i, legile Dumnezeu care definesc des vâr irea nu sunt simbolice sau temporare.  
Psalm le descrie ca „minunate” i „perfecte,” menite s  dureze „ve nic”  (Psalm 19:7; 
119:129, 160). 
 Pavel descrie legea lui Dumnezeu ca „sfânt , i porunca este sfânt , dreapt  i bun .”  
Atunci el adaug , „ tim, în adev r, c  Legea este duhovniceasc : dar eu sunt p mântesc, 
vândut rob p catului”  (Romani 7:11, 14).  El a propov duit c  problema rezolvat  de Noul 
Leg mânt este r spunsul p mântesc [ne spiritual] al omului, nu vre-un presupus defect al 
legilor spirituale ale lui Dumnezeu. 
 
Isus sus ine supunere legilor Vechiului Testament 
 
 Pentru c  multe aspecte ale Leg mântului dela Sinai au fost temporare, acei care îl 
servesc pe Dumnezeu sub Noul Leg mânt au nevoie s  în eleag  explica ia lui Isus Hristos a 
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ceea ce nu este inclus în schimb rile ce trebuiau f cute.  El a fost foarte con tient c  
schimb rile necesare f cute de Noul Leg mânt ar putea fi interpretate gre it cu u urin . 
 Astfel, în faimoasa Sa Predic  depe Munte, el a confirmat cu emfaz  c  scripturile 
Vechiului Testament vor continua s  ghideze comportarea Cre tinului.  Ia not  de declara ia 
Sa clar :   
 „S  nu crede i c  am venit s  stric Legea sau Proorocii; am venit nu s  stric, ci s  

împlinesc [s  împlinesc legea pân  la cea mai complet  inten ie i scop i s  devin Marele 
Preot i sacrificiul final prezis atât în Lege cât i de Profe i].  C ci adev rat v  spun, cât  
vreme nu va trece cerul i p mântul, nu va trece o iot  sau o frântur  de slov  din Lege, 

înainte ca s  se fi întâmplat toate lucrurile”  (Matei 5:17-18). 
 Isus este foarte specific.  Vechiul Testament trebuie s  r mân  neschimbat, dar cu o 
nou  în elegere c  aspectele lui figurate indic  numai spre rolul Lui ca permanentul Marele 
nostru Preot i sacrificiul S u final. 
 Deci întregul Vechi Testament – fiecare cuvânt i caracter – urmeaz  s  fie p strat i 
folosit de Cre tini.  Isus a fost foarte clar c  nici m car o frântur  de liter  a acelui text 
original nu urmeaz  s  fie tears  sau schimbat .  El a venit s  împlineasc  ceea ce 
promisese Dumnezeu sau a prezis în Cuvântul S u, dar nu s-o distrug  sau s-o anuleze.  
Chiar i por iunile descriind aspectele ceremoniale ale Leg mântului dela Sinai înc  ne 
înva  lec ii de valoare despre importan a muncii i sacrificiului lui Isus Hristos pentru noi, 
a a cum cartea Evrei explic  cu oarecare am nunt.   
 Isus a confirmat cu t rie c  înv tura Lui nu trebuie s  fie niciodat  interpretat  ca 
anulând vre-o parte a scripturilor Vechiului Testament:  „A a c , ori cine va strica una din 
cele mai mici din aceste porunci, i va înv a pe oameni a a, va fi chemat cel mai mic în 
Împ r ia cerurilor; dar oricine le va p zi, i va înv a pe al ii s  le p zeasc , va fi chemat 
mare în Împ r ia cerurilor”  (Matei 5:19). 
 Prin restul lui Matei 5 El ne d  multe exemple care arat  c  cerin ele legii sunt chiar 

mai restrictive asupra Cre tinului, nu mai pu in.  El arat  aceasta ilustrând inten ia spiritual  
a legii care ar trebui s  ne guverneze chiar i gândurile i atitudinile în adi ie la ac iunile 
noastre. 
 
Pavel concur  cu Isus asupra Vechiului Testament 
 
 Pavel, ca i Isus, ne spune cu t rie, „Toat  Scriptura este însuflat  de Dumnezeu i 
de folos ca s  înve e, s  mustre, s  îndrepte, s  dea în elepciune în neprih nire, pentru ca 
omul lui Dumnezeu s  fie des vâr it i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun ”             
(2 Timotei 3:16-17). 
 „Toat  Scriptura este însuflat  de Dumnezeu” este traducerea literal  a acestei 
por iuni a declara iei lui Pavel.  Isus i Pavel, amândoi, prezint  întregul corp al scripturii 
Vechiului Testament ca fiind divin inspirate i esen iale pentru echiparea Cre tinului s -L 
slujeasc  pe Dumnezeu. 
 Totu i, Pavel nu spune c  Cre tinii sunt obliga i s  îndeplineasc  – exact cum este 
scris – fiecare am nunt dat vechiului Israel.  Accentul lui [al Cre tinului] este ca totul s  fie 
profitabil i folositor – de i nu fiecare am nunt este cerut dela Cre tini pentru motivele 
enumerate mai sus. 
 Ce nu este cerut atunci?  Aceasta a fost de asemenea f cut  foarte clar.   Aspectele 
cele mai simbolice ale instruc iunilor Vechiului Testament nu mai sunt cerute acum.  Ele au 
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fost „doar ni te porunci p mânte ti, date, ca toate cele privitoare la mânc ri, b uturi i 

felurite sp l turi, pân  la o vreme de îndreptare”  (Evrei 9:10). 
 Sacrificiul lui Isus Hristos a înlocuit aspectele acelea simbolice ale legii care au fost 
mai mult ritualuri temporare. De i ele nu au fost porunci spirituale, valoarea lor, în 
explicarea rolului lui Isus Hristos ca Marele nostru Preot i sacrificiul pentru p cat, înc  
exist .  Ele servesc ca unelte importante pentru înv at. 
 Aceast  distinc ie în folosirea lor ast zi este important !  Aspectele temporare ale 
legisla iei Vechiului Testament nu au definit niciodat  p catul.  De obicei ele au reprezentat 
modul cum avea Isus Hristos s  pl teasc  pentru p cat sau, la fel ca semnifica ia simbolic  a 
t iatului împrejur, c  trebuie s  înl tur m înclina iile noaste carnale pentru p cat.   
 Când Dumnezeu a tunat Cele Zece Porunci dela Muntele Sinai, El a declarat c  El 
avea s  „se îndure pân  la al miilea neam de cei ce M  iubesc i p zesc poruncile Mele”  
(Exodul 20:6).  R bdarea Lui îndur toare a nesupunerilor repetate ale vechiului Israel sub 
Leg mântul dela Sinai este modelul unui nivel mult mai mare de iertare i r scump rare al 
„leg mântului cel nou, f cut în sângele Meu [al lui Hristos]”  (Luca 22:20), oferit celor care 
se poc iesc. 
 Pentru ca fiin ele omene ti s  poat  primi aceast  iertare, Fiul lui Dumnezeu a trebuit 
s  devin  sacrificiul nostru pentru p cat.  În scrisorile Noului Testament cuvântul moarte 
este folosit mai mult de 60 de ori în leg tur  fie cu pedeapsa pentru p cat sau sacrificiul 
isp itor al lui Isus Hristos.  Întregul sistem sacrificial al vechiului Israel a fost dat ca s  
accentueze iertarea aceasta a p catului care cere v rsare de sânge (Evreii 9:22). 
 Noi nu trebuie s  uit m niciodat  c  toat  Scriptura este inspirat  i vital  pentru 
vie ile noastre.  Ea, în întregime, pune o funda ie solid  pentru doctrina Cre tin .   În 
întregime este profitabil  pentru instruirea noastr  în des vâr ire.  F r  ea nu am putea fi 
siguri niciodat  ce este des vâr irea. 
 Aici este un principiu important:  Pentru ca s  în elegem corect Noul Testament, noi 
trebuie mai întâi s  în elegem Vechiul Testament.  Noul Testament nu a fost scris ca o 
înlocuire a Vechiului Testament.  Mai de grab , Vechiul Testament este baza i funda ia 
Noului Testament (Matei 5:17-20; Faptele Apostolilor 28:23). 
 Numai dac  aplic m gândurilor i comport rii noastre principiile des vâr irii 
dezv luite în toate Scripturile acelea vom putea cre te  în maturitatea spiritual  pe care o 
dore te Dumnezeu!  Numai atunci vom putea fi considera i „des vâr i i i cu totul destoinici 
pentru orice lucrare bun ”  cum ne înva  Pavel (2 Timotei 3:17). 
 Isus a exprimat punctul acesta cu i mai mare emfaz .  „Este scris: „Omul nu tr ie te 
numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”  (Matei 4:4, citând din 
Deuteronom 8:3).   Singurul Cuvânt al lui Dumnezeu la vremea aceea a fost ceea ce noi 
numim acum scripturile Vechiului Testament. 
 Conform atât cu Pavel cât i Isus, Scripturile acelea sunt esen iale pentru cre terea i 
dezvoltarea noastr  Cre tin .  Trebuie s  le studiem în întregime, s  afl m gândirea lui 
Dumnezeu întip rit   în ele.  Prin instruc ia lor Dumnezeu vrea s  ne schimbe atitudinile i 
gândurile, inimile i min ile noastre, dându-ne în elegerea gândirii Lui. 
 El zice:  „cât sunt de sus cerurile fa  de p mânt, atât sunt de sus c ile Mele fa  de 
c ile voastre i gândurile Mele fa  de gândurile voastre.  C ci dup  cum ploaia i z pada se 
pogoar  din ceruri, i nu se mai întorc înapoi, ci ud  p mântul i-l fac s  rodeasc  i s  
odr sleasc , pentru ca s  dea s mân  sem n torului i pâine celui ce m nânc , tot a a i 
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Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine f r  rod, ci va face voia Mea 
i va împlini planurile Mele”  (Isaia 55:9-11). 

 Scopul lui Dumnezeu este s  dezvolte în noi mintea lui Hristos (Filipeni 2:5) – 
pentru ca noi s  avem aceea i gândire i expresie pe care o are El.  Pentru ca s  se întâmple 
aceasta, trebuie s  avem aceea i încredere i respect adânc pentru Cuvântul inspirat al lui 
Dumnezeu pe care le-au ar tat Isus i Pavel (compar  Isaia 66:2).  Când o facem, Scripturile 
acelea devin instrumentele care schimb  gândirea i comportarea noastr  cum a inten ionat-o 
El, dac  le interioriz m cu ajutorul i puterea Duhului lui Dumnezeu. 
 

Cum echilibreaz  Dumnezeu  
Dreptatea cu Iertarea  

 
 Dumnezeu nu este numai un 
Dumnezeu al drept ii dar de asemenea al 
iert rii.  Atât dreptatea Sa c tre  cei care 
sunt inten ionat nesupu i cât i îndurarea 
Sa pentru cei care Îl respect  destul s -i 
cear  ajutorul astfel ca ei s  i se poat  
supune sunt exprimate în a doua din cele 
Zece Porunci. 
 Se sfâr e te cu cuvintele acestea:  
„c ci Eu, Domnul, Dumnezeul t u, sunt 
un Dumnezeu gelos, care pedepsesc 
nelegiuirea p rin ilor în copii pân  la al 
treilea i la al patrulea neam al celor ce 
M  ur sc, i M  îndur pân  la al miilea 
neam de cei ce M  iubesc i p zesc 
poruncile Mele”  (Exodul 20:5-6).   

 Dumnezeu balanseaz  justi ia cu 
îndurarea considerând ceea ce este în 
inim  – dac  mai r mâne vre-o posibilitate 
de poc in .   Dumnezeu „dore te ca nici 
unul s  nu piar , ci to i s  vin  la 
poc in ”  (2 Petru 3:9).  Dar va veni un 
timp când cei ce nu vor s  se poc iasc  
vor pieri. 
 De aceea administra ia Noului 
Leg mânt a legii lui Dumnezeu consider  
în primul rând atitudinea celui care a 
p c tuit.  Cineva care este dispus „s  nu 
mai p c tuiasc ” este candidat pentru 
îndurare în loc de condamnare.  Dar 
pentru cei care prefer  s  continue s  
p c tuiasc  Isus spune, „dac  nu v  
poc i i, to i ve i peri la fel”  (Luca 13:3).  

 

Cum este Noul Leg mânt „Nou” ? 
 
 În Noul Testament cuvântul grec 
tradus „nou” în „noul leg mânt,” este cu o 
singur  excep ie,  kainos.  Înseamn  „nou” 
ca form  sau calitate de o natur  diferit  
de ceea ce a fost contrastat ca vechi”  
(Dic ionarul complet al interpretului lui 

Vine al cuvintelor din Vechiul i Noul 

Testament [Vine’s Complete Expository 

Dictionary of Old and New Testament 

Words], 1985, „New,” accentuarea 
ad ugat ). 
 Numai în Evreii 12:24 este folosit 
cuvântul grec diferit neos pentru „nou” în 

„noul leg mânt.”  Neos înseamn  „nou” 
cu respect la timp, ceea ce este recent; 
este folosit de tineri, i astfel tradus în 
special în compara ie cu gradul de „mai 

tân r,” corespunz tor ceea ce este neos 
poate fi o reproducere a vechiului în 
calitate sau caracter”  (ibid., accentuarea 
ad ugat ). 
 Nici unul dintre cuvintele traduse 
ca „nou” nu sugereaz  c  fiecare aspect al 
Leg mântului Vechi sau dela Sinai a fost 
înlocuit.  Fiecare indic  numai c  
leg mântul mai recent a m rit i a 
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îmbun t it calitatea leg mântului 
original. 
 Noul Leg mânt f r  îndoial  c  
prevede o rela ie mai bun  cu Dumnezeu 
decât rela ia descris  numai simbolic în 
leg mântul precedent.  Ca s  asigure 
rela ia aceasta mai bun , unele aspecte noi 
au fost ad ugate la „ noul” (sau 
îmbun t it calitativ) leg mânt i unele 
aspecte învechite au fost înlocuite.  Dar 
aspectele comune ambelor leg minte 
r mân neschimbate i nealterate. 
 Rela ia aceea nou  este posibil  
numai prin Isus Hristos, noul nostru Mare 
Preot i sacrificiul nostru real pentru 
p cat.  Moartea lui Hristos, pl tind pentru 
p catele omenirii, a deschis poarta tuturor 
celor care se poc iesc de bun  voie s  
primeasc  pe Duhul Sfânt al lui 

Dumnezeu i s  fie accepta i de 
Dumnezeu ca fiii i fiicele Sale.  Ca 
Marele nostru Preot permanent, Isus l-a 
înlocuit pe marele preot care era numai un 
descendent omenesc al lui Aaron, fratele 
lui Moise. 
 „Noul” leg mânt al lui Dumnezeu 
ne ofer  de asemenea promisiuni enorme 
mai bune.  Totu i nu abandoneaz  nici una 
dintre acele principii spirituale care 
reflect  ve nic mintea i caracterul lui 
Dumnezeu.  Principiile acelea sunt 
explicate precis i destul de suficient în 
Scripturile Vechiului Testament.  Isus i 
to i apostolii, inclusiv Pavel, au folosit 
scripturile acelea ca autoritatea lor pentru 
înv turile lui Dumnezeu (Matei 4:4; 
Faptele Apostolilor 17:2; Romani 1:1-2;   
2 Timotei 3:14-17). 

  
Alte îmbun t iri ale Noului Leg mânt 
 
 Pavel a explicat de asemenea c  unele aspecte ale Scripturilor vor trebui, din 
necesitate, s  fie aplicate „nu ai literei, ci ai duhului”   (2 Corinteni 3:6, BOR).  Ce a în eles 
el?  Ce distinge „litera” legii de „duhul” legii?  i care condi ii fac distinc ia aceasta 
necesar ?   
 O schimbare crucial  – schimbarea în preo ie – ne d  punctul de început pentru 
în elegerea acestei distinc ii.  Isus Hristos a înlocuit preo ia descenden ilor lui Aaron 
devenind Marele nostru Preot permanent (Evreii 7:11-28).  Aceasta face o mare diferen  în 
felul în care sunt aplicate anumite p r i ale Vechiului Testament. 
 Versurile 18 i 19 explic  dece regulile Vechiului Testament pentru angajarea unui 
mare preot au trebuit s  fie modificate.  „Astfel, pe deoparte, se desfiin eaz  aici o porunc  
de mai înainte [limitând specific preo ia la descenden ii lui Aaron], din pricina neputin ei i 
z d rniciei ei - c ci Legea [cerând ca marii preo i s  fie ale i din descenden ii lui Aaron] n-a 
f cut nimic des vâr it – i  pe de alta, se pune în loc o n dejde mai bun  [angajarea lui Isus 
Hristos ca Marele nostru Preot permanent], prin care ne apropiem de Dumnezeu.” 
 Schimbarea aceasta a fost prezis  în scripturile Vechiului Testament.  Dumnezeu a 
promis c  Mesia avea s  ad  la dreapta Sa înainte de a se întoarce pe p mânt ca Împ rat al 
Împ ra ilor:  „Domnul a zis Domnului meu: „ ezi la dreapta Mea, pân  voi pune pe 
vr jma ii T i supt picioarele Tale”  (Psalm 110:1). 
 Profe ia aceasta este de asemenea confirmat  de un jur mânt c  Mântuitorul (Isus) va 
fi noul, permanent Mare Preot:  „Domnul a jurat, i nu-i va p rea r u: „Tu e ti preot în veac, 
în felul lui Melhisedec”  (versul 4). 
 Vedem deci c  Vechiul Testament a prezis i a autorizat schimbarea în cel ce avea s  
fie Marele Preot i cum urma El s - i administreze oficiul.  Cartea Evreii explic  importan a 
acestei schimb ri în aplicarea legilor guvernând numirea i obliga iile marelui preot. 
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 „ i fiindc  lucrul acesta nu s-a f cut f r  jur mânt, c ci, pe cînd Levi ii 
[descenden ii lui Aaron] se f ceau preo i f r  jur mânt, Isus S'a f cut preot prin jur mântul 
Celui [Dumnezeu Tat l] ce I-a zis: „Domnul a jurat, i nu Se va c i: „Tu e ti preot în veac, 
dup  rânduiala lui Melhisedec”, prin chiar faptul acesta, El [Isus] s-a f cut cheza ul unui 
leg mânt mai bun. 
 „Mai mult, acolo au fost preo i în mare num r, pentruc  moartea îi împiedica s  
r mân  pururi.  Dar El [Isus], fiindc  r mâne „în veac”, are o preo ie, care nu poate trece 
dela unul la altul.  De aceea i poate s  mântuiasc  în chip des vâr it pe cei ce se apropie de 
Dumnezeu prin El, pentruc  tr ie te pururea ca s  mijloceasc  pentru ei”  (Evrei 7:20-25). 
 Schimbarea aceasta în preo ie a cerut s  fie schimbat  legea numind descenden ii lui 
Aaron în acel oficiu.  Dar nu a abolit nici oficiul, nici rolul de baz  al marelui preot. 
 A cerut numai ca legea privitoare la oficiu s  fie modificat  astfel încât s  poat  fi 
aplicat  corect lui Isus Hristos ca Marele nostru Preot permanent.  Deci legile acelea sunt 
înc  profitabile i beneficiare – dar acum conform cu „duhul” legii în loc de „litera” ei 
exact  a textului original. 
 Cum explic  Evreii 7:12-16:  „Pentruc , odat  schimbat  preo ia, trebuia numaidecât 
s  aib  loc i o schimbare a Legii.  În adev r, Acela despre care sunt zise aceste lucruri, face 
parte dintr-o alt  semin ie, din care nimeni n-a slujit altarului.  C ci este v dit c  Domnul 
nostru a ie it din Iuda, semin ie, despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preo ie.  
 „Lucrul acesta se face i mai luminos cînd vedem ridicându-se, dup  asem narea lui 
Melhisedec, un alt preot [dup  cum a fost profesat în Psalm 110:4], pus nu prin legea unei 

porunci p mânte ti, ci prin puterea unei vie i nepieritoare.” 
 
O apropiere superioar   
 
 Pavel devoteaz  partea cea mai mare din 2 Corinteni 3 ca s  explice aceast  diferen  
important  în administrarea unora dintre legile scrise în Vechiul Testament.  Ele nu sunt 
abolite.  Dar aplicarea textului lor trebuie s  fie aplicat  uneori într-un fel care s  fie 
compatibil cu realit ile Noului Testament. 
 Într-o asemenea situa ie „spiritul” legii ia precedent peste litera legii – cu în elegerea 
clar  c  „spiritul” legii p streaz  cu exactitate inten ia original  pentru care a fost dat  orice 
lege în particular.  Dou  principii importante sunt preeminente. 
 Primul, noul accent este pe unde este scris  legea – în inimile celor pe care îi cheam  
Dumnezeu în loc de numai pe tabletele de piatr  (2 Corinteni 3:3). 
 Al doilea, principiile, inten ia i scopul de baz  al legii sunt înc  folositoare i 
aplicabile permanent întregii omeniri (vezi Iacov 1:25; 2:8-12).  Chiar i mai semnificativ 
este faptul c  previziunea pentru asemenea schimb ri a fost deja dezv luit  i divin aprobat  
în Psalm 110:4. 
 De asemenea este important s  observ m c  nu a trebuit s  fie modificat tot ce 
prive te oficiul marelui preot – numai regulile necesare s  acomodeze numirea lui Isus 
Hristos ca Marele nostru Preot permanent. 
 Acela i principiu este aplicabil sacrificiilor i ceremoniilor.  O schimbare dela 
sacrificiile simbolice de animale la sacrificiul real i permanent al lui Isus Hristos a necesitat 
o ajustare a legii.  Dar nu anuleaz  nevoia noastr  pentru un sacrificiu.  Cerin a legii ca un 
sacrificiu s  fie f cut pentru p cat r mâne intact .  Dar acum este sacrificiul lui Hristos care 
satisface cerin a aceea (Evreii 10:4, 10-14, 18). 
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 Deci, unele schimb ri în lege au fost necesare s  amendeze ceea ce a fost deja în 
lege, s-o aduc  la curent.  Legea lui Dumnezeu nu a fost abolit  de Noul Leg mânt, dar 
acum con ine revizii importante care s  acomodeze „promisiunile mai bune” prezise în 
aceea i Scriptur . 
 

Cele Zece Porunci:   
Chei în Legea Dragostei 

 
 Ce este dragostea?  Cea mai mult  
lume crede c  dragostea este un sim mânt 
emo ional puternic c tre o alt  persoan .  

i într-o oarecare m sur  aceasta este 
adev rat.  Totu i, „dragostea” cel mai des 
men ionat  în Biblie este o grij  îndreptat  
spre al ii a a cum o demonstreaz  faptele 
noastre (1 Ioan 3:18).  i fiind 
demonstrat  de faptele noastre este cu 
mult mai mare i mai semnificativ  decât 
numai sentimente. 
 Scripturile ne spun c  „Dumnezeu 
este dragoste”  (1 Ioan 4:8, 16), i legile 
Lui, în special a a cum sunt însumate în 
Cele Zece Porunci, ne arat  ac iunile care 
demonstreaz  dragostea pentru al ii – mai 
întâi pentru Dumnezeu (cum este 
exprimat  în primele patru din Cele Zece 
Porunci), i dup  aceea c tre aproapele 
nostru omenesc (exprimate de ultimele 
ase).  

 Isus Hristos, fiind întrebat s  
numeasc  cea mai mare porunc , a 
r spuns:  „S  iube ti pe Domnul, 
Dumnezeul t u, cu toat  inima ta, cu tot 
sufletul t u, i cu tot cugetul t u.” 
„Aceasta este cea dintâi, i cea mai mare 
porunc .  Iar a doua, asemenea ei, este: 
„S  iube ti pe aproapele t u ca pe tine 
însu i.”  În aceste dou  porunci se 
cuprinde toat  Legea i Proorocii”  (Matei 
22:37-40).   
  Isus a citat aici Deuteronom 6:5 i 
Leviticul 19:18.  Aceste dou  porunci 
însumeaz  atât Cele Zece Porunci cât i 
întreaga Lege a lui Dumnezeu, pentru c  
toate celelalte instruc iuni ale lui 
Dumnezeu decurg din aceste dou  cele 

mai importante porunci.  S  încerc m pe 
scurt s  vedem cum Cele Zece Porunci 
arat  ac iunile care demonstreaz  
dragostea noastr  pentru Creatorul nostru 
i aproapele nostru omenesc. 

 
Poruncile care arat  cum s -L iubim pe 
Dumnezeu 
 
 Prima Porunc , „S  nu ai al i 
dumnezei afar  de Mine”  (Exodul 20:3), 
ne spune c  trebuie s  iubim, s  onor m i 
s  respect m pe Creatorul nostru i Tat l 
ceresc astfel ca El singur s  fie autoritatea 
suprem  în vie ile noastre.  El singur este 
Dumnezeu, i noi nu trebuie s  permitem 
nimic s  ne sustrag  de a-L servi i asculta 
pe El.  Ca Creatorul i Sus in torul nostru, 
El ne-a dat totul, i vrea ca noi s -L 
recunoa tem pe El ca sursa tuturor 
lucrurilor bune i a instruc iunilor pentru o 
via  des vâr it . 
 A Doua Porunc , interzicând 
închinarea la idoli (versurile 4-6), ne 
spune c  în închin ciunea noastr  noi nu 
trebuie s -L reducem pe Dumnezeu la o 
asem nare cu un obiect fizic.  A face orice 
reprezentare a Lui deformeaz  i limiteaz  
percep ia noastr  de cum este El cu 
adev rat, i în felul acesta deformeaz  i 
d uneaz  rela ia noastr  cu El.  Dumnezeu 
este cu mult mai mare decât orice putem 
noi vedea sau imagina, i idolatria Îl 
limiteaz  pe El în min ile noastre. 
 A Treia Porunc , de a nu-I lua 
numele în de ert (versul 7), se 
concentreaz  pe exprimarea de respect 
Creatorului nostru.  Calitatea rela iei 
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noastre cu Dumnezeu depinde de  
dragostea i respectul pe care îl avem 
pentru El.  Noi suntem de a teptat ca 
întotdeauna s  onor m cine i ce este El, 
i nici odat  s  nu fim f r  respect pentru 

El în vorb  sau fapt . 
 A Patra Porunc , s  ne amintim 
de ziua Lui de Sabat i s-o inem sfânt  
(versurile 8-11), este o cheie pentru o 
rela ie des vâr it  i apropiat  cu 
Dumnezeu.  Observând Sabatul Lui, ne 
reamintim în fiecare s pt mân  c  El este 
Creatorul nostru i sursa tuturor lucrurilor 
bune.  Ziua de Sabat este o pregustare a 
Împ r iei Lui ce are s  vin , când toat  
omenirea în sfâr it va avea ocazia s  
înve e modul Lui de via  i s  aib  o 
rela ie personal  cu El.  Ziua de Sabat este 
o odihn  de la activit ile noastre 
obi nuite, o adunare poruncit , un timp s  
ne întâlnim cu al ii cu aceea i minte i s  
afl m prin preo ii Lui mai mult despre 
modul de via  a lui Dumnezeu. 
 
Poruncile care arat  cum  
s -l iubim pe aproapele nostru 
 
 A Cincia Porunc , s  onor m pe 
tat l i pe mama noastr  (versul 12), d  
tonul urm toarelor ase.  Se adreseaz  
importan ei s  înv m s -i trat m pe 
aproapele nostru cu respect i onoare.  
Înv ând s  ascult m de aceast  porunc  îi 
ajut  pe copii s  stabileasc  un obicei de o 
via  de a respecta regulile, tradi iile, 
principiile i legile corecte.   Onorându-i 
pe al ii ar trebui s  fie un obicei normal, 
natural înv at din copil rie, conducând la 
familii puternice i, în plus, la o societate 
stabil  i puternic . 
 A asea Porunc , interzicând 
omorul (versul 13), ne spune c  via a este 
un dar pre ios care trebuie apreciat i 
respectat.  Isus Hristos a amplificat 
semnifica ia „omorului” ca s  includ  
du m nia amar , dispre ul i ostilitatea cu 

ur  împotriva altora (Matei 5:21-22).  
Dumnezeu vrea ca s  mergem cu mult mai 
departe decât simpla evitare a omorului.  
El vrea ca s  fim constructori, nu 
distrug tori, de rela ii bune. 
 A aptea Porunc , s  nu comi i 
adulter (Exodul 20:14), este menit  s  
protejeze unul dintre cele mai pre ioase 
daruri ale lui Dumnezeu pentru omenire – 
rela ia iubitoare de c s torie.  Este 
funda ia familiilor puternice, care sunt 
blocurile de cl dit ale societ ii.  
Supunându-ne acestei porunci ajut  s  
prevenim durerea i suferin a care vine 
asupra individului i a societ ii prin 
rela iile distruse, c snicii distruse, bolile 
transmise sexual, s r cie, i multe alte 
rele, în timp ce împuternice te una dintre 
cele mai mari binecuvânt ri ale lui 
Dumnezeu pentru omenire. 
 A Opta Porunc , interzicând furtul 
(versul 15), ne arat  c  avem nevoie s  
respect m i s  apreciem drepturile i 
nevoile altora.  Dumnezeu ne acord  
multe binecuvânt ri materiale, dar ele nu 
trebuie s  fie niciodat  interesul nostru 
principal în via .  Lupta împotriva 
egoismului începe în inim , i noi trebuie 
s  punem datul i servitul altora înainte 
acumul rii i risipirii de bunuri asupra 
noastr . 
 A Noua Porunc , interzicând 
m rturia fals  (versul 16), ne ajut  s  
în elegem c  Dumnezeu se a teapt  ca 
adev rul s  acopere fiecare fa et  a vie ii 
noastre.  Rela iile respectuoase, iubitoare 
cu al ii sunt imposibile f r  adev rul i 
onestitatea fiind funda ia interac iunilor 
noastre.  Dumnezeu vrea ca noi, ca copiii 
Lui, s  ne dedic m adev rului i  s -l 
reflect m în fiecare lucru pe care îl facem. 
 A Zecea Porunc , spunându-ne s  
nu poftim (versul 17), este îndreptat spre 
inima i mintea fiec rei fiin e omene ti.  
La fel cu fiecare din precedentele nou  
porunci, este adresat  rela iilor noastre 
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între noi.  Are de a face specific cu 
respectul propriet ii, posesiunilor i a 
rela iilor maritale ale altora i cu gândurile 
pofticoase care au poten ialul s  ne 
r neasc  pe noi i pe aproapii no tri.  
Caut  s  în bu e dorin ele care ne 
tenteaz  i care ne conduc aiurea.  În loc 
de a fi concentra i pe propriile noastre 
dorin e, Dumnezeu vrea ca grija pentru 
al ii s  fie motivarea dorin elor noastre. 
 
O lege care înva  calea de dragoste a 
lui Dumnezeu  
 
 Fiecare dintre Cele Zece Porunci 
dezv luie atitudinile i faptele care ne 
arat  cum  s -L iubim pe Dumnezeu i pe 
aproapele nostru.  De aceea apostolul Ioan 
ne spune:  „cine p ze te Cuvântul Lui, în 

el dragostea lui Dumnezeu a ajuns 
des vâr it ” i „Cunoa tem c  iubim pe 
copiii lui Dumnezeu prin aceea c  iubim 
pe Dumnezeu i p zim poruncile Lui”    (1 
Ioan 2:5; 5:2). 
 Cele Zece Porunci cu adev rat 
însumeaz  legea de dragoste a lui 
Dumnezeu. (Pentru o mai bun  în elegere 
cum ne înva  ele ca s  iubim cu adev rat 
pe Dumnezeu i pe aproapele nostru, cere 
sau coboar  de pe Internet copia ta 
gratuit  a bro urii noastre Cele Zece 

Porunci [The Ten Commandments]). 
 Cei care disput  c  Cele Zece 
Porunci au fost cumva abolite sau 
eliminate trebuie s  r spund  o întrebare 
crucial :  Dece ar aboli Dumnezeu o lege 
care define te pentru noi cum s -L iubim 
pe El i pe aproapele nostru omenesc? 

 
Administrarea legii în Noul Leg mânt 
 
 Dumnezeu în special d  preo ilor s i adev ra i i credincio i, prin puterea Duhului 
S u, în elegerea de care au nevoie ca s  discern  inten ia legii în contextul legitim  al Noului 
Testament (compar  Matei 18:18; Faptele Apostolilor 15:1-29). 
 A a cum explic  Pavel, „care ne-a i f cut în stare s  fim slujitori ai unui leg mânt 
nou, nu al slovei, ci al Duhului; c ci slova omoar , dar Duhul d  via a”  (2 Corinteni 3:6). 
 Un punct de concentrare principal al „slujitului” sau preo iei Leg mântului dela Sinai 
– serviciul ei pentru popor în numele lui Dumnezeu – a fost s  le reaminteasc  constant c  
Dumnezeu condamn  atât r ul cât i pe r uf c tori.  Preo ia Noului Leg mânt este mai 
concentrat  în aducerea p c to ilor la o poc in  sim it  din inim  astfel ca ei s  poat  fi 
salva i de condamnarea din judecata de apoi (Faptele Apostolilor 17:30-31): 
 Pavel descrie abordarea Leg mântului dela Sinai ca „glorioas .”  El nu o dojene te 
sau s  o umileasc .  Dumnezeu a desenat ambele leg minte ca s  împlineasc  cu glorie 

obiectivele inten ionate pentru ele.  Dar Noul Leg mânt este un leg mânt mai bun pentru c  
ofer  iertarea ve nic  cu via a ve nic  nu numai o iertare simbolic , temporar , în cadrul 
comunit ii Israelului numai pentru beneficiul binecuvânt rilor materiale.   
 „Dac  slujba [veche] aduc toare de osând , a fost sl vit , cu cât mai mult o întrece în 
slav  slujba [nou ] aduc toare de neprih nire [prin tergerea p catelor prin moartea lui 
Hristos i conducând oamenii la supunere i via a ve nic ]?   
 i în privin a aceasta, ce a fost sl vit nici n-a fost sl vit, din pricina slavei care o 
întrece cu mult [din cauza noii administr ri a slavei].  În adev r, dac  ce era trec tor 
[reamintirile fizice ale pedepsei cu moartea pentru p cat a Leg mântului dela Sinai], era cu 
slav , cu cât mai mult va r mânea în slav  ce este netrec tor!”  (2 Corinteni 3:9-11). 
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 Reamintirile glorioase a condamn rii pentru vinov ie a Leg mântului dela Sinai 
prin sacrificiile simbolice au fost înlocuite de o administrare mai glorioas  i permanent  a 
iert rii i adev ratei neprih niri prin Isus Hristos ca noul i permanentul nostru Mare Preot.   
 Prin Duhul Sfânt, Hristos d  slujitorilor S i, în a c ror inimi este scris  acum legea, 
puterea de a discerne cum s  aplice corect legile lui Dumnezeu în vie ile lor proprii (Ieremia 
31:33; 1 Corinteni 2:11-14; Filipeni 1:9-10). 
 „C ci mie nu mi-e ru ine de Evanghelia lui Hristos;” scrie Pavel „fiindc  ea este 
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiec ruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a 
Grecului; deoarece în ea este descoperit  o neprih nire, pe care o d  Dumnezeu, prin 
credin  i care duce la credin , dup  cum este scris: „Cel neprih nit va tr i prin credin .” 
 Înv ând oamenii cum s  tr iasc  cu des vâr ire pentru c  ei au încredere cu adev rat 
în Dumnezeu a fost un aspect vital al serviciului lui Pavel.  i la fel trebuie s  fie adev rat i 
ast zi. 
 
Discern mânt spiritual corect 
 
 Cum au deosebit Pavel i ceilal i apostoli care p r i din lege vor putea avea o aplicare 
diferit  în Noul Leg mânt decât au avut-o în Leg mântul dela Sinai? 
 Tot discern mântul dumnezeiesc trebuie s  cad  în limite ce sunt permise legal de 
Scripturi.  Cu alte cuvinte, aplicarea corect  a legii este determinat  de directivele dezv luite 
în Scripturile îns i, nu de sim mintele sau opiniile noastre proprii.  Nu trebuie s  permitem 
niciodat  ca p rerile celor care depind de tradi ia omeneasc  contrar  Scripturilor s  ne 
întoarc  împotriva legii lui Dumnezeu. 
 Pavel subliniaz  cu t rie vederea c  „Noi tim c  Legea este bun  dac  cineva o 
întrebuin eaz  bine”  (1 Timotei 1:8).  Deci Cre tinul trebuie s  fie atent s  nu accepte sau s  
adopte presupuneri ne suportate de Scripturile îns i.   
 Simplu vorbind, Biblia interpreteaz  Biblia.  Aceasta este în special de important 
când studiem scrierile Apostolului Pavel, care a scris unele pasaje pe care mult  lume le 
în elege gre it i deformat (vezi 2 Petru 3:15-16). 
 Pentru c  to i noii Cre tini au nevoie de ghidare, Pavel explic  modul corect pe care 
l-a prev zut Isus Hristos.  El ne spune:  „El [Isus] a dat pe unii apostoli; pe al ii, prooroci; pe 
al ii, evangheli ti; pe al ii, p stori i înv tori, pentru des vâr irea sfin ilor, în vederea 
lucr rii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, pân  vom ajunge to i la unirea credin ei 
i a cuno tin ei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la în l imea staturii plin t ii lui 

Hristos; ca s  nu mai fim copii, plutind încoace i încolo, purta i de orice vânt de înv tur , 
prin viclenia oamenilor i prin iretenia lor în mijloacele de am gire”  (Efeseni 4:11-14). 
 O preo ime capabil  spiritual este esen ial  pentru s n tatea i cre terea noastr  
spiritual  în Biserica pe care a cl dit-o Isus.  Noi to i avem nevoie de ghidare dela preo ii 
califica i spirituali ai lui Isus Hristos. 
 Ca s  asigure c  judec ile Bisericii asupra aplic rii Scripturilor în situa iile curente 
sunt verificate i precise, compatibilitatea lor cu întregul Cuvânt al lui Dumnezeu trebuie s  
fie verificat  în întregime.  Dup  cum Pavel i-a explicat lui Timotei:  „Caut  s  te înf i ezi 
înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucr tor care n-are de ce s -i fie ru ine, i 
care împarte drept Cuvântul adev rului”  (2 Timotei 2:15). 
 Deci, trebuie s  fim aten i s  c ut m sfaturi spirituale numai dela preo ii care cred 
„orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”  (Luca 4:4) i care înva  cu credin  c  
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„Toat  Scriptura este însuflat  de Dumnezeu i de folos ca s  înve e, s  mustre, s  îndrepte, 
s  dea în elepciune în neprih nire”  (2 Timotei 3:16).   
 De aceea Pavel a scris:  „Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? i cum 
vor crede în Acela, despre care n-au auzit? i cum vor auzi despre El f r  propov duitor?  i 
cum vor propov dui, dac  nu sunt trime i? Dup  cum este scris: „Cât de frumoase sunt 
picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!”  (Romani 10:14-15). 
 Noi trebuie s  fim cu mare grij  ca preo ii i înv torii dela care c ut m ghidare 
spiritual  cunosc bine Biblia i o predau exact – în loc s  o interpreteze conform tradi iilor 
omene ti.  Pavel ne avertizeaz  s  fim cu grij  de cei care „sunt ni te apostoli mincino i, 
ni te lucr tori în el tori, cari se prefac în apostoli ai lui Hristos”  (2 Corinteni 11:13). 
 
Cldind pe principii fundamentale 
 
Este trist, dar chiar i unii dintre Cretinii dela început au fost neglijeni în discernmântul corect, 
priceputul i aplicatul corect a inteniilor Scripturilor.  Autorul Evreilor le-a spus c „În adevr, 
voi cari de mult trebuia s fii învtori, avei iar trebuin de cineva s v învee cele dintâi adevruri 
ale cuvintelor lui Dumnezeu, i ai ajuns s avei nevoie de lapte, nu de hran tare.   i oricine nu 
se hrnete decât cu lapte, nu este obicinuit cu cuvântul despre neprihnire, cci este un prunc.  
Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a cror judecat s-a deprins, prin întrebuinare, 
s deosebeasc binele i rul”  (Evreii 5:12-14).  O asemenea îndemânare vine dela studiul „cuvântului 
neprihnirii” cu regularitate i folosindu-l cu îndemânare peste perioade îndelungate de timp. 
Dup cum s-a menionat mai devreme, tot ceea ce Dumnezeu ne-a dezvluit prin legea Sa are o 
int central – s ne învee s iubim aa cum iubete El. Conform legii, dragostea aceea este concentrat 
în dou direcii distincte:  prima spre Dumnezeu, i dup aceea spre aproapele nostru omenesc, 
care suntem toi creai în imaginea lui Dumnezeu. Cele Zece Porunci extind principiile acelea 
de dragoste.  Dumnezeu dorete s scrie în întregime principiile acestea în inimile noastre 
(vezi „Cele Zece Porunci: Chei în Legea Dragostei,” începând la pagina 37). S ne întoarcem 
acum atenia specific la cum îi ajut Isus Hristos personal pe cei care primesc Duhul Sfânt – 
în particular în deosebirea i aplicarea corect a principiilor legii lui Dumnezeu în Noul Legmânt 
cu o inim pur.  
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Capitolul 3 
 

 Marele Preot esenial pentru M‚ntuire
 
 
„a inti i-v  privirile la Apostolul i Marele Preot al m rturisirii noastre, 

adic  Isus, care …a fost g sit vrednic s  aib  o slav  cu atât mai mare decât 

a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o cas  are mai mult  cinste decât casa 

îns i”  (Evreii 3:1-3). 
 

Cu capitolul acesta începem s  ne adres m pasajelor din cele cinci scrisori din Noul 
Testament care sunt în elese i interpretate gre it în mod regulat.  Patru dintre acestea            
– Galateni, Romani, Efeseni i Coloseni – îl declar  explicit pe autorul lor s  fie apostolul 
Pavel.  Cealalt , Evreii, îi este atribuit  tradi ional tot lui, ceea ce este cel mai plauzibil.  
De i fiecare sec ie din Biblie este adesea interpretat  gre it, pasajele din scrisorile lui Pavel 
sunt în particular denaturate cu consisten  (vezi 2 Petru 3:15-16), în special în ce prive te 
Noul Leg mânt i legea lui Dumnezeu. 
 Începem în Evrei, care contrasteaz  rolul lui Isus Hristos ca mediator al Noului 
Leg mânt cu rolul lui Moise ca mediator al Vechiului Leg mânt sau Leg mântul dela Sinai. 
 Moise a fost gigantul istoric al Iudaismului primului secol.  Când primii Cre tini     
L-au acceptat pe Isus Hristos, mijlocitorul Noului Leg mânt, ca Mântuitor i ca un Profet 
mai mare decât Moise, cei mai mul i Evrei – în special conduc torii religio i – au fost foarte 
ofensa i.  Ei au refuzat s -L accepte pe Isus Hristos ca Marele lor Preot sau un Profet mai 
mare decât Moise.   
 Implica iile acestei probleme sunt adresate în cartea Evrei.  A fost scris  ca s  
explice superioritate preo iei lui Hristos, peste aceea a marelui preot Levitic numit sub 
Leg mântul dela Sinai, i s  verifice din Scripturi c  Isus Hristos este un profet mai mare ca 
Moise. 
 În contextul acesta, Evreii acoper  distinc iile dintre Leg mântul dela Sinai i Noul 
Leg mânt – i rolul legii lui Dumnezeu în fiecare. 
 
Preo ia lui Hristos este superioar  
 
 Pentru c  Moise a fost o asemenea figur  dominant  în Iudaismul primului secol, cei 
mai mul i evrei au refuzat orice posibilitate ca Isus Hristos s  fi fost „Profetul” pe care 
Moise l-a prezis în Deuteronom 18:15.  Evreii primului secol au sperat cu ner bdare c  
profetul avea s  apar  în timpul vie ii lor (compar  Marcu 6:14-16; Ioan 1:21, 25; 7:40).  
Dar ei s-au a teptat ca El s  vin  ca un mare conduc tor militar care avea s  organizeze o 
armat  Evreiasc  s -i elibereze de subt ocupa ia Roman . 
 P rerea lor obi nuit  despre ei în i i a fost c  ei erau victimele neprih nite ale lui 
Dumnezeu meritând libertatea, nu p c to ii având nevoie de iertarea Lui.  Ei au anticipat un 
rege cuceritor – nu un Mântuitor care avea s  rezolve problema p catului murind pentru ei.  
Ca rezultat, un Mântuitor care ar muri pentru p catele lor, în loc s  conduc  o revolt  
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împotriva armatelor romane cu scopul de a restabili tronul lui David, a fost pentru ei o 
„pricin  de poticnire”  (1 Corinteni 1:23). 
 Cartea Evreii a fost scris  s  contracareze gândirea aceasta oarb  i s  dovedeasc  
sistematic din Scripturi ce a fost Mântuitorul proorocit s  fie i s  fac  la prima Lui venire. 
 Autorul Evreii, din nou probabil Pavel, folose te Scripturile Vechiului Testament s  
dovedeasc  c  Isus Hristos este Mântuitorul proorocit care a fost explicit prezis s  fie un 
profet superior atât lui Moise cât i lui Aaron.  Acelea i Scripturi au declarat de asemenea c  
El avea s  fie declarat un Mare Preot nou i mult superior. 
 Deci, o în elegere clar  a ra ionamentului i con inutului c r ii Evreii este esen ial  
ca s  apreciem cât de complet a planificat Dumnezeu dinainte misiunea i munca lui Isus 
Hristos, Marele nostru Preot, în special aceea a primei Lui veniri. 
 
 
 
 
  
Fiu al lui David i Fiu al lui Dumnezeu  
 
 În Evreii 1, autorul citeaz  scripturi specifice ca s  dovedeasc  cum avea s  vin  
Mântuitorul proorocit nu numai ca fiu al lui David dar de asemenea ca Fiu al lui Dumnezeu 
(versul 2), chiar fiind „oglindirea slavei Lui i întip rirea Fiin ei Lui” (versul 3).   De 
asemenea, El „ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a mo tenit un Nume mult mai 
minunat decât al lor” (versul 4).  Tema preo iei superioare a lui Isus Hristos, ca Mântuitor,  
continu  prin tot restul c r ii Evreii.   
 Pentru c  domnia Mântuitorului peste Împ r ia Israelului a fost atât de mult 
anticipat  de Evrei, autorul C r ii Evreii se duce acum la Psalmi ca s  dovedeasc  c  
Dumnezeu inten ioneaz  s - i in  promisiunea Sa ca s  a eze înc  odat  un fiu al lui David 
pe tronul Israelului.  Dar Acela care avea s  ia tronul urma s  fie nu numai un fiu al lui 
David dar de asemenea i Fiul lui Dumnezeu.   Evreii 1:8 citeaz  un pasaj din Psalmi ca s  
arate c  Dumnezeu va stabili pe „tron” pe „Fiul” S u peste „Împ r ia” promis  Lui. 
 Pasajul acela citat promite:  „Scaunul T u de domnie, Dumnezeule, este vecinic; 
toiagul de domnie al împ r iei Tale este un toiag de dreptate.  Tu iube ti neprih nirea, i 
ur ti r utatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul T u Te-a uns cu un untdelemn de 
bucurie, mai pe sus decât pe tovar ii [profe ii preceden i] T i de slujb ”  (Psalm 45:6-7).  
 Cuvintele „te-a uns” sugereaz  o referin  la cuvântul Ebraic pentru Mântuitor – Cel 
Uns.  Echivalentul românesc este Hristos.    
 În Evreii 2:5 autorul continu  s  arate c  Mântuitorul  urmeaz  s  fie f cut 
Conduc torul divin peste „lumea viitoare” în loc de împ r iile epocii noastre.  Isus, desigur, 
a fost f cut deja Capul adev ratei Sale Biserici, Trupul lui Hristos (Efeseni 1:22-23). 
 Cu privire la scopul guvernului lui Hristos, autorul Evreii face vederea aceasta:  
„toate le-ai supus supt picioarele lui.” În adev r, dac  i-a supus toate, nu i-a l sat nimic 
nesupus. Totu i, acum, înc  nu vedem c  toate îi sunt supuse.  Dar pe Acela, care a fost f cut 
„pentru pu in  vreme mai pe jos decât îngerii”, adic  pe Isus, Îl vedem „încununat cu slav  
i cu cinste”, din pricina mor ii, pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El 

s  guste moartea pentru to i”  (Evreii 2:8-9). 
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 Prima prioritate a lui Dumnezeu pentru Mântuitor a fost s  prevad  toat  omenirea 
cu un Mântuitor – s  deschid  u a pentru justificare i mântuire pentru to i, cei care se vor 
poc i.  Isus, Mântuitorul proorocit, a trebuit mai întâi s  împlineasc  misiunea acelui 
Mântuitor – s  propov duiasc  poc in a i atunci s - i ia asupra Sa pedeapsa cu moartea 
pentru p cat pe care o merit m noi to i.  Deci, Împ r ia Sa nu a fost proorocit  s  fie 
stabilit  la prima Sa venire.  Dar va fi stabilit  când se va reîntoarce. 
 În capitolul 3, autorul se duce direct la punctul s u principal:  „Moise i Isus au fost 
amândoi credincio i lui Dumnezeu, dar Isus este mai mare decât Moise (versurile 1-3).  În 
casa lui Dumnezeu Moise a fost un slujitor credincios (versurile 4-5).  „Dar Hristos este 
credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. i casa Lui suntem noi, dac  p str m pân  la 
sfâr it încrederea nezdruncinat  i n dejdea cu care ne l ud m”  (versul 6).  Cu alte cuvinte, 
pozi ia lui Hristos în familia lui Dumnezeu este superioar  lui Moise i tuturor celorlal i 
copii ai lui Dumnezeu care vor intra în familia Sa ve nic . 
 Pentru Evrei, templul a fost casa lui Dumnezeu.  Înainte de distrugerea lui în 70 A.D. 
Iudaismul a fost o religie bazat  pe templu.  Aproape totul în închin ciunea lor la Dumnezeu 
se învârtea în jurul templului.  Dar dup  70 A.D. – urmând distrugerii templului – Iudaismul 
a fost transformat, din necesitate, într-o religie decentralizat   bazat  pe sinagog .  Preo ii lor 
nu au mai avut nici o func ie viabil .   
 Cre tinii, pe de alt  parte, înc  au avut un „un Mare Preot însemnat, care a str b tut 
cerurile-pe Isus, Fiul lui Dumnezeu”  (Evreii 4:14).   Dar pozi ia însemnat  a acestui Mare 
Preot nu înseamn  c  El nu este în contact i nu în elege prin ce trecem noi ca fiin e 
omene ti.  Fiind El însu i om, El nu este „un Mare Preot, care s  n-aib  mil  de sl biciunile 
noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca i noi, dar f r  p cat”  (versul 15). 
 Un motiv important pentru care a fost angajat Hristos ca Mare Preot a fost s  secure 
o solu ie problemei p catului – i având un Mare Preot capabil s  dea ajutor fiec rei 
persoane care îngenuncheaz  în rug ciune în fa a tronului lui Dumnezeu s  cear  ajutor.  i 
în Hristos avem pe unul care este atât ve nic cât i atotputernic, la fel ca i Unul care a 
suferit via a ca fiin  omeneasc . 
 În Evreii 5 ideea accentuat  este c  schimbarea în preo ie a fost instituit  prin 
angajarea de Dumnezeu Tat l.  „Domnul Mi-a zis: „Tu e ti Fiul Meu! Ast zi Te-am n scut”  
[citat din Psalm 2:7], i el spune într-un alt loc:  „Tu e ti preot în veac, în felul lui 
Melhisedec”  [citat din Psalm 110:4] (Evreii 5:5-6). 
 

Iertarea i Legea: 
Dece sunt ele inseparabile? 

 
 Cuvântul iertare este folosit în 
mod regulat de  unii oameni religio i ca i 
cum ar înlocui toat  nevoia de a ne supune 
legii lui Dumnezeu.  Concluzia aceasta 
este nu numai gre it  dar chiar diabolic ! 
 Aici este motivul:  F r  lege nu ar 
fi nevoie de iertare.  Cuvântul iertare, a a 
cum este tradus în Noul Testament 
cuvântul Grec charis, înseamn  „favoare” 
ar tat  liber – un dar (de aici deriv  

cuvântul caritate).  În context religios 
cuvântul gra ie este folosit cel mai adesea 
pentru darul de iertare (gra ierea).  Se 
refer  la felul cum extinde Dumnezeu 
favoarea Sa p c to ilor poc i i prin 
iertarea nesupunerii lor anterioare a legii – 
„p catelor celor mai înainte f cute”  
(Romani 3:25, Biblia Ortodox  Român ) 
de ei. 
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 Aceasta este necesar pentru c  
„oricine face p cat, face i f r delege; i 
p catul este f r delege”  (1 Ioan 3:4).  
Dac  nu este lege de înc lcat, atunci nu 
este nici un asemenea lucru ca p catul.  i 
dac  nu este p cat, îns i no iunea iert rii, 
ca iertarea lui Dumnezeu, nu are absolut 
nici o semnifica ie.   
 Dumnezeu nu ne anuleaz  simplu 
p catele, faptele noastre de f r delege.  
Nici nu este c  nu le bag  în seam .  În 
loc, „Hristos a murit pentru p catele 
noastre, dup  Scripturi”  (1 Corinteni 
15:3), astfel ca „prin harul lui Dumnezeu, 
El s  guste moartea pentru to i”  (Evrei 
3:9). 
 Cu alte cuvinte, a fost pentru a 
pune favoarea lui Dumnezeu – iertarea Sa 
– la dispozi ia tuturor celor ce se poc iesc 
(prin întoarcerea dela p cat) c  Isus „S'a 
dat pe Sine însu i pentru noi, ca s  ne 
r scumpere din orice f r delege, i s - i 
cur easc  un norod care s  fie al Lui, plin 
de râvn  pentru fapte bune”  (Tit 3:14). 
 Deci, iertarea acoper  mai mult 
decât numai iertarea p catelor din trecut.  
Include de asemenea darul Duhului Sfânt 
care s  ne ajute s  ascult m de legile lui 
Dumnezeu.          Într-adev r, se refer  la 
toate darurile lui Dumnezeu gratuite i 
nemeritate.  Include ajutorul Lui la 

început în întoarcerea ini ial  dela p cat i 
conducându-ne spre adev rul i modul Lui 
de via , iertarea p catelor din trecutul 
nostru i pân  la urm  acordându-ne cel 

mai m re  dar din toate – via a ve nic  în 
Împ r ia Sa. 
 Dar f r  lege, iertarea ar fi f r  
semnifica ie pentru c  nu ar fi nici o 
modalitate s  definim p catul.  Totu i f r  
gra iere, iertarea p catului pentru 
înc lcarea legii lui Dumnezeu nu ar putea 
fi pus  la dispozi ia noastr . 
 A a c  Isus a murit i a înviat din 
nou ca s  pun  iertarea la dispozi ia 
fiec ruia care este râvnitor i binevoitor s  
se „Duc , i s  nu mai p c tuiasc ”  (Ioan 
8:11).  Prin gra iere, putem fi mai întâi 
ierta i de f r delegile noastre i dup  
aceea înt ri i de Duhul Sfânt s  ne 
supunem legii lui Dumnezeu din inim  – 
cu scopul i promisiunea final  de a putea 
tr i eternitate în supunere perfect . 
 Astfel, legea i iertarea sunt 
absolut inseparabile.  Legea este necesar  
s  defineasc  p catul i consecin ele lui.  
Gra ierea este necesar  pentru ca p c to ii 
s  poat  fi ierta i i condu i la supunere lui 
Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt i 
ajutorul lui Isus Hristos, care este 
Mântuitorul i Marele nostru Preot. 

  
Perfectul Mare Preot  
 
 Urm tor, cartea Evreii compar  exemplul de supunere perfect  a lui Isus Hristos cu 
acela i fel de supunere la care El se a teapt  dela adep ii Lui.  Capitolul 5 continu :  „m car 
c  era Fiu, a înv at s  asculte prin lucrurile pe cari le-a suferit.  i dup  ce a fost f cut 
des vâr it, S'a f cut pentru to i cei ce-l ascult , urzitorul unei mântuiri vecinice”  (versurile 
8-9).   
 Isus s-a supus scripturilor Vechiului Testament.  El le porunce te discipolilor S i s -I 
urmeze exemplul i s  predice aceea i supunere altora (Matei 28:19-20). 
 Autorul c r ii Evreii îi îndeamn  pe acei Cre tini care au neglijat s - i dezvolte o 
îndemânare adev rat  în aplicarea corect  a Scripturile la vie ile lor:  „În adev r, voi cari de 
mult trebuia s  fi i înv tori, ave i iar  trebuin  de cineva s  v  înve e cele dintâi 
adev ruri ale cuvintelor lui Dumnezeu [Scripturile Ebraice], i a i ajuns s  ave i nevoie de 
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lapte, nu de hran  tare.  i oricine nu se hr ne te decât cu lapte, nu este obicinuit cu cuvântul 
despre neprih nire, c ci este un prunc”  (Evreii 5:12-13). 
 i atunci Evreii 6:1 continu  cu apelul acesta:  „De aceea, s  mergem spre cele 
des vâr ite.”  Versurile urm toare acoper  principiile pe care urm rirea aceea iluminat  a 
perfec iunii spirituale trebuie s  fie fondat , i perseveren a diligent  de care avem nevoie, 
pentru a continua acea urm rire. 
 Atunci, în capitolul 7 autorul  se întoarce din nou la preo ia lui Hristos.  El explic  
cum c  exist  un precedent, un model anterior, pentru ca Isus Hristos s  primeasc  oficiul de 
Mare Preot.  Scripturile au prezis clar c  El avea s  devin  Mare Preot „dup  rânduiala lui 
Melhisedec”, i nu dup  rânduiala lui Aaron” (versul 11).   
 Melhisedec a fost un preot al lui Dumnezeu cu sute de ani mai înainte ca preo ia 
Levitic  s  fi fost stabilit  (vezi Genesa 14:18-19).  Dup  ce a primit zeciuiala (o zecime) 
din prada recuperat  de Avraam urmând o b t lie, Melhisedec l-a binecuvântat pe Avraam.    
Actul acesta de binecuvântare a lui Avraam a confirmat c  Melhisedec a fost mai mare decât 
Avraam. 
 Cineva poate fi  „binecuvântat” în maniera aceea numai de cineva mai mare ca el 
însu i.  Aceasta, confirm  deci, c  Isus, având acela i grad ca i Melhisedec, îi este superior 
lui Avraam i deci superior preo ilor Levi i care au descins din Avraam.  Aceasta verific  
cum Isus Hristos, a c rui na tere nu a fost din a tribului preo esc al Levi ilor, i totu i legitim  

din punct de vedere al scripturilor ca noul nostru Mare Preot. 
 
Un Preot  nou a necesitat schimb ri în lege 
  
 Aceasta ne aduce la punctul cel mai important acoperit în scrisoarea aceasta pentru 
Evrei:  „Pentruc , odat  schimbat  preo ia, trebuia numaidecât s  aib  loc i o schimbare a 
Legii”   (Evreii 7:12).  În capitolele 8-10 autorul explic  cum transferul preo iei asupra lui 
Isus Hristos este motivul central c  au fost necesare anumite schimb ri în lege pentru a 
acomoda tranzi ia.   
 La jonc iunea aceasta, este vital ca s  în elegem c  a aduce modific ri într-un cod de 
lege stabilit nu anuleaz  întregul cod al legii – îi modific  numai anumite por iuni.  Este 
esen ial s  sesiz m aceasta dac  urmeaz  s  în elegem corect cum, dece i în ce manier  a 
putut fi modificat  legea care a început s  fie scris  într-o carte la Muntele Sinai. 
 Mai întâi, trebuie s  în elegem motivul pentru modific rile acestea.  Motivul acela 
este explicat cu claritate:  „Punctul cel mai însemnat al celor spuse este c  avem un Mare 
Preot, care S'a a ezat la dreapta scaunului de domnie al M ririi, în ceruri, ca slujitor al 
Locului prea sfânt i al adev ratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul”  
(Evrei 8:1-2). 
 Schimb rile în lege au devenit necesare ca s  acomodeze un nou i permanent Mare 
Preot i o concep ie nou  i mai exact  a templului în care Dumnezeu va fi prezent activ prin 
darul Duhului Sfânt. 
 Prin Isus Hristos înlocuind marele preot Levitic, Biserica pe care a cl dit-o El va 
avea preceden  peste un templu material. 
 Dup  cum explic  Pavel:  „A a dar, voi nu mai sunte i nici str ini, nici oaspe i ai 
casei, ci sunte i împreun  cet eni cu sfin ii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidi i pe 
temelia apostolilor i proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.  În El toat  
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cl direa, bine închegat , cre te ca s  fie un Templu sfânt în Domnul.  i prin El i voi sunte i 
zidi i împreun , ca s  fi i un l ca  al lui Dumnezeu, prin Duhul”  (Efeseni 2:19-22). 
 

Un Mare Preot dornic s  ne ajute 
 
 Cheia rezolv rii problemei p catului este ajutorul pe care îl primim prin Isus Hristos. 
Isus  s-a n scut nu numai ca s  fac  posibil  iertarea trecutului, dar ca s  ne ajute s  cucerim 
cet ile p catului, obiceiurile înr d cinate care sunt atât de greu de eliminat din vie ile 
noastre.  El este milostivul nostru Mare Preot din ceruri (Evreii 2:17-18; 8:1-2; 9:11-14; 
10:19-23), mijlocind la Tat l în favoarea noastr  (Romani 8:34). 
 A a cum explic  Ioan:  „Dac  ne m rturisim p catele, El este credincios i drept, ca 
s  ne ierte p catele i s  ne cur easc  de orice nelegiuire”  (1 Ioan 1:9). 
 Isus este gata întotdeauna s  ne ajute s  fim victorio i asupra p catului:  „pentruc  
oricine este n scut din Dumnezeu, biruie te lumea; i ceeace câ tig  biruin  asupra lumii, 
este credin a noastr .  Cine este cel ce a biruit lumea, dac  nu cel ce crede c  Isus este Fiul 
lui Dumnezeu?”  (1 Ioan 5:4-5). 
 Apostolul Ioan, în timp ce recunoa te sl biciunile noastre omene ti, ne încurajeaz  s  
nu ne pred m p catului:  „Copila ilor, v  scriu aceste lucruri, ca s  nu p c tui i. Dar dac  
cineva a p c tuit, avem la Tat l un Mijlocitor (Sau Advocat. Grece te: Paraclet, adic  
ap r tor, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprih nit.  El este jertfa de isp ire pentru p catele 
noastre; i nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi”  (1 Ioan 2:1-2). 
 Aceasta ne d  toate motivele pentru încurajare în lupta noastr  zilnic  împotriva 
p catului.  La urma urmei, Hristos a suferit acelea i tenta ii i în elege complet situa ia 
noastr :  „Astfel, fiindc  avem un Mare Preot însemnat, care a str b tut cerurile - pe Isus, 
Fiul lui Dumnezeu - s  r mânem tari în m rturisirea noastr .  C ci n-avem un Mare Preot, 
care s  n-aib  mil  de sl biciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca i 
noi, dar f r  p cat. S  ne apropiem dar cu deplin  încredere de scaunul harului, ca s  
c p t m îndurare i s  g sim har, pentru ca s  fim ajuta i la vreme de nevoie”  (Evreii 4:15-
16). 
 Cum putem noi ob ine ajutorul acela?  Isus r spunde: „Cere i, i vi se va da; c uta i 
i ve i g si; bate i, i vi se va deschide.  C ci ori i cine cere, cap t ; cine caut , g se te; i 

celui ce bate, i se deschide”  (Matei 7:7-8). 
 
Rela ii noi, accentu ri noi 
 
 Cu toate schimb rile acestea, Dumnezeu a m rit a tept rile Sale dela poporul S u.  
Leg mântul dela Sinai nu a produs neprih nire care s  dureze.  Preo ii lui au putut împlini 
numai simbolic rolul pe care Isus Hristos îl împline te complet în Noul Leg mânt. 
 Deci unele schimb ri în lege au fost necesare ca s  suporte rela ia aceasta nou  i 
îmbun t it .  Noul accent va fi în schimbarea inimilor i min ilor oamenilor în loc de 
perpetuarea unei mul imi de ritualuri i ceremonii simbolice (Evreii 8:10). 
 Tabernacolul fizic cu sistemul lui figurativ i ceremonial de închin ciune a fost 
numai o m sur  temporar .  Valoarea lui a fost numai simbolic  – indicând figurativ ce a 
avut Dumnezeu în minte, într-o scar  mai mare, pentru viitor.  Serviciile sale au fost numai 
„o asem nare pentru vremurile de acum, cînd se aduc daruri i jertfe, cari nu pot duce pe cel 

ce se închin  în felul acesta, la des vâr irea cerut  de cugetul lui”  (Evreii 9:9). 
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 Nici unul dintre aspectele ceremoniale ale Leg mântului dela Sinai poate defini 
neprih nirea cu respect la inimile, min ile i ac iunile oamenilor.  Serviciile acelea rituale 
pot numai s  aminteasc  oamenilor de vinov ia suferit  prin înc lcarea legilor spirituale 
care definesc p catul.  Ele au fost preocupate cu „toate cele privitoare la mânc ri, b uturi i 
felurite sp l turi, doar ni te porunci p mânte ti, date pân  la o vreme de îndreptare”  (versul 
10). 
 Acel „timp de îndreptare” a început cu prima venire a lui Isus Hristos ca Mântuitor.  
Dup  cum explic  cartea Evreii, sistemul de închin ciune ritual al templului în existen  
atunci a reprezentat „umbra bunurilor viitoare, nu înf i area adev rat  a lucrurilor, nu poate 
niciodat , prin acelea i jertfe, cari se aduc neîncetat în fiecare an, s  fac  des vâr i i pe cei 
ce se apropie”  (Evreii 10:1). 
 Folosirea cuvântului umbr  ca s  descrie sistemul acela de ritualuri este de ajutor în 
în elegerea a ce ne spune cartea Evreii despre sistemul acesta sacrificial ceremonial.  În 
tocmai cum apropierea unei umbre dezv luie forma sau conturul a ceea ce vine, tot a a 
sistemul ritual al Leg mântului dela Sinai a dezv luit numai o reprezentare par ial  a rolului 
lui Isus Hristos ca o m rea  ofert  de sacrificiu pentru p catele omenirii i al rolului lui 
ulterior de Mare Preot. 
 Sacrificiile tabernacolului i ale templului care au anticipat rolul lui Isus Hristos au 
fost focarul central sistemului de închin ciune al Vechiului Leg mânt.  Dar, conform cu 
autorul c r ii Evreii, a fost clar c  valoarea sacrificiilor acelea a fost numai simbolic :  
„Altfel, n-ar fi încetat ele oare s  fie aduse, dac  cei ce le aduceau, fiind cur i i odat , n-ar 
mai fi trebuit s  mai aib  cuno tin  de p cate?  Dar aducerea aminte a p catelor este înnoit  
din an în an, tocmai prin aceste jertfe; c ci este cu neputin  ca sângele taurilor i al apilor 
s  tearg  p catele”  (versurile 2-4). 
 Este vital de important s  observi c  autorul c r ii Evreii, din nou tradi ional i cel 
mai posibil Pavel, inten ionat limiteaz  discu iile sale la schimb rile din Lege în aspectele ei 
temporare i ceremoniale.  El nu sugereaz  nici odat  c  nici o lege a lui Dumnezeu care 
define te  neprih nirea, sau p catul, ar fi încetat.  Dimpotriv , Pavel scrie în Romani 3:20 c  
„prin Lege vine cuno tin a deplin  a p catului.”  P catul este definit de Legea lui Dumnezeu 
(1 Ioan 3:4) – cum a fost din totdeauna i va fi întotdeauna. 
 Cartea Evreii explic :  „C ci, dac  p c tuim cu voia, dup  ce am primit cuno tin a 
adev rului, nu mai r mâne nici o jertf  pentru p cate, ci doar o a teptare înfrico at  a 

judec ii, i v paia unui foc, care va mistui pe cei r zvr ti i”  (Evreii 10:26.27).  Oricine 
dore te s  primeasc  sacrificiul lui Isus Hristos pentru iertare „nu poate continua deliberat s  
fac  p cate”  i s  fie acceptat de Dumnezeu.   
 Regulile men ionate în Evreii ca fiind schimbate nu includ legile care definesc 
p catul.  În loc, insist  autorul, o zi de f cut bilan ul i de f cutul judec ii, este înc  foarte 
mult parte din planul lui Dumnezeu pentru acei care refuz  s  se opreasc  dela p cat.  El 
chiar clasific  pe cei care cu cuno tin  i deliberat sau cu voin , prefer  s  continue s  
p c tuiasc .   
 
Credin a de a fi supus 
 
 Începând cu Evreii 10:35-36, autorul caut  s  înt reasc  încrederea cititorului în 
„împlinirea voii lui Dumnezeu.”  În capitolul 11 el d  exemple din Vechiul Testament de 
oameni care au avut credin a s  fac  ce le-a spus Dumnezeu s  fac  în circumstan e dificile.  
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El îi prezint  ca oameni ale c ror exemple noi ar trebui s  urm m.  Ei l-au ascultat pe 
Dumnezeu în împrejur ri grele.  Noi nu trebuie s  facem mai pu in. 
 „ i noi, dar,” zice autorul, „fiindc  suntem înconjura i cu un nor a a de mare de 
martori [slujitorii supu i ai lui Dumnezeu men iona i în Vechiul Testament], s  d m la o 
parte …p catul care ne înf oar  a a de lesne, i s  alerg m cu st ruin  în alergarea care ne 
st  înainte”  (Evreii 12:1). 
 Cartea Evreii îi sf tuie te simplu pe Cre tinii credincio i s  urmeze exemplul 
slujitorilor lui Dumnezeu din Vechiul Testament care, din cauza credin ei lor, au refuzat s  
p c tuiasc  cu riscul de a- i pierde vie ile.  Credin a aceasta înseamn  s  ai curajul s  faci ce 
porunce te Dumnezeu f r  ov ire din cauza dificult ii i a riscului personal.  Înseamn  o 
credin  vie i activ  de supunere lui Dumnezeu, nu o credin  moart  sau adormit  f r  
convingere sau curaj de a-I face voia Lui. 
 Iacov explic  aceasta cu foarte mult  claritate:  „Dar va zice cineva: „Tu ai credin a, 
i eu am faptele.” „Arat -mi credin a ta f r  fapte, i eu î i voi ar ta credin a mea din faptele 

mele.” 
 „Tu crezi c  Dumnezeu este unul, i bine faci; dar i dracii cred... i se înfioar !  Vrei 
dar s  în elegi, om nesocotit, c  credin a f r  fapte este z darnic ? Avraam, p rintele nostru, 
n-a fost el socotit neprih nit prin fapte, cînd a adus pe fiul s u Isaac jertf  pe altar?  Vezi c  
credin a lucra împreun  cu faptele lui, i, prin fapte, credin a a ajuns des vâr it ”  (Iacov 
2:18:22). 
 Numai având acces constant la un Mare Preot viu, permanent, este posibil pentru noi 
s -L ascult m pe Dumnezeu într-o manier  care s -i fac  Lui pl cere.  Evreii 4:14-16 
recapituleaz  aceasta în urm toarele cuvinte:  „Astfel, fiindc  avem un Mare Preot însemnat, 
care a str b tut cerurile – pe  Isus, Fiul lui Dumnezeu – s   r mânem tari în m rturisirea 
noastr .  C ci n-avem un Mare Preot, care s  n-aib  mil  de sl biciunile noastre; ci unul care 
în toate lucrurile a fost ispitit ca i noi, dar f r  p cat.  S  ne apropiem dar cu deplin  
încredere de scaunul harului, ca s  c p t m îndurare i s  g sim har, pentru ca s  fim ajuta i 
la vreme de nevoie. 
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Capitolul 4 
 

T iatul împrejur opus 
„Noii Crea ii” în Hristos 

 
„C ci în Hristos Isus nici t ierea împrejur, nici net ierea împrejur nu sunt 

nimic, ci a fi o f ptur  nou ”  (Galateni 6:15). 
 

Obiceiul evreiesc de a pretinde gentililor (ne-evreii) s  fie t ia i împrejur pentru a fi 
accepta i în compania lor a amenin at unitatea Bisericii de început.  Apostolii au convocat o 
conferin  special  la Ierusalem pentru a se adresa acestei chestiuni, astfel ca perspectiva 
corect  a justific rii prin credin a în i prin Hristos s  nu fie deformat . 
 Într-o scrisoare trimis  congrega iilor gentile (ne-evreie ti) la sfâr itul conferin ei 
aceleia, apostolii au confirmat în scris c  ei au c zut cu to ii de acord în aceast  privin .  Ei 
au explicat, „Fiindc  am auzit c  unii, pleca i dintre noi, f r  vreo îns rcinare din partea 

noastr , v-au turburat prin vorbirile lor, i v-au zdruncinat sufletele, zicând s  v  t ia i 
împrejur i s  p zi i Legea”  (Faptele Apostolilor 15:24). 
 Acei care au tulburat bisericile din Antiohia, i în alte regiuni, au încercat s -i 
conving  pe gentilii Cre tini c  „Dac  nu sunte i t ia i împrejur dup  obiceiul lui Moise, nu 
pute i fi mântui i”  (versul 1). 
 Noul Testament vorbe te despre t ierea împrejur a inimii.  Dar chiar i Moise 
proorocise cu mult înainte:  „Domnul, Dumnezeul t u, î i va t ia împrejur inima ta i inima 
semin ei tale, i vei iubi pe Domnul Dumnezeul t u, din toat  inima ta i din tot sufletul t u, 
ca s  tr ie ti”  (Deuteronom 30:6). 
 Pavel a confirmat de asemenea aceasta, scriind c  „Iudeu este acela care este Iudeu 
înl untru; i t iere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slov ; un astfel de Iudeu î i 
scoate lauda nu dela oameni, ci dela Dumnezeu”  (Romani 2:29).  Astfel, adev ra ii Evrei – 
adev ra ii Cre tini – sunt aceia care sunt t ia i împrejur spiritual, cu duhul rebelios al min ii 
omene ti rezistat, în bu it i subjugat în supunere lui Dumnezeu prin Duhul lui Sfânt.   
 Dintre aceia care au insistat c  credincio ii gentili ar trebui s  observe manifest rile 
exterioare simbolice ale legii, mul i au fost motiva i de dorin a unei armonii cu comunitatea 
Evreiasc  ne-cre tin .  Dar dup  cum a fost discutat în capitolul 2, aspectele acelea ale legii 
numai sunt necesare.  Cartea Evreii explic  complet aceasta.  Dar scrisoarea aceia nu fusese 
înc  scris  când problema t iatului împrejur a gentililor a condus la criz  în Galatia. 
 
Pavel accentueaz  importan a mor ii lui Hristos 
 
 Adresându-se acestei aceleia i chestiuni, Pavel explic  Galatenilor:  „To i cei ce 
umbl  dup  pl cerea oamenilor, v  silesc s  primi i t ierea împrejur, numai ca s  nu sufere 

ei prigonire pentru Crucea lui Hristos”  (Galateni 6:12). 
 La începutul Bisericii Noului Testament, anumi i înv tori fal i au încercat s  
conving  converti ii gentili c  ei nu pot fi justifica i (s  aib  p catele lor iertate) simplu 
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numai poc indu-se, crezând în Evanghelie, i acceptând sacrificiul lui Isus Hristos pentru 
iertarea p catelor lor.  
 În schimb, ei propov duiau c  justificarea este posibil  numai dac  ei erau t ia i 
împrejur fizic i aderau la alte legi temporare, care fuseser  date la Muntele Sinai.  Apostolii 
au respins categoric argumentul acesta. Pavel a pledat cu t rie împotriva lui în scrisoarea sa 
pentru Galateni. 
 Cre tinii gentili din provincia Galatia erau îndemna i s  accepte t ierea împrejur 
astfel ca barierele pentru tov r ia între ei i Evrei puteau fi doborâte.  Evreii limitau 
interac iunea lor cu gentilii în cea mai mare parte numai la activit i de afaceri.  Mâncatul 
împreun  la aceea i mas  era interzis .  Chiar i Petru a ezitat la început s  mearg  
împotriva acestui tabu (Faptele Apostolilor 10:25-29). 
 Aceia care îi instigau pe Galateni sus ineau c  t iatul împrejur este esen ial pentru a 
fi complet acceptat în poporul lui Dumnezeu (Evreii).  T iatul împrejur ar fi deschis poarta 
tov r iei gentililor în întreaga comunitate evreiasc .  De asemenea ar fi înl turat mult  din 
tensiunea dintre Cre tini i Evreii necredincio i. 
 Dar încercarea de a rezolva chestiunea aceasta cu t iatul împrejur amenin a s  creeze 
o alt , mult mai mare, problem  de identitate.  T iatul împrejur fizic numai i-a identificat pe 
Evrei ca descenden ii naturali ai  lui Abraham.  Dumnezeu le oferea atât evreilor cât i 
gentililor justificarea i mântuirea ca copiii S i prin Isus Hristos, nu prin t ierea împrejur 
fizic .  Protejarea identit ii lor perceput  corect ca copiii justifica i ai lui Dumnezeu a fost 
ce era în joc.   
 Deci scopul scrisorii lui Pavel pentru Galateni a fost s  clarifice c  devenind 
descenden ii adoptivi ai lui Iuda (str -str  nepotul lui Avraam dela care deriv  termenul de 
Iudeu [Evreu] nu oferea gentililor nimic cu privire la mântuire prin t iatul împrejur.  Chiar i 
Evreii t ia i împrejur au trebuit s  fie justifica i prin sângele lui Hristos i dup  aceea prin 
tr itul unei vie i îndrumat  de Duhul Sfânt.   
 Cu toate acestea, mul i dintre Gentilii  din Galatia au fost impresiona i (sau 
intimida i) de argumentul t ierii împrejur.  Ei l-au privit ca un mod rezonabil de a- i 
schimba identitatea lor social  ambigue nici de p gâni, nici de Evrei. 
 Dumnezeu l-a inspirat pe Pavel s  priveasc  întregul tablou foarte diferit.  Ce erau 
gentilii Galateni îndemna i s  accepte ar fi schimbat întreaga lor percep ie de cât de 
important era sacrificiul lui Hristos pentru ei.  Le-ar fi îmbâcsit în elegerea lor c  justificarea 
este prin iertarea dela Dumnezeu prin credin a în Sângele v rsat al lui Hristos i prin 
supunerea cu credin a ce vine prin prezen a interioar  a lui Hristos prin Duhul Sfânt. 
 Pavel a presim it c  aceast  schimbare ar fi prezentat tacit t iatul împrejur i 
supunerea diligent  legilor lui Dumnezeu ca singura cale de ob inut via a ve nic .  Amenin a 
s  submineze credin a lor în Hristos ca Mântuitorul i R scump r torul lor.  Ar fi putut 
acoperi faptul c  prin justificarea prin credin  ei ob inuser  deja o identitate mai bun  ca 
copiii lui Dumnezeu i mo tenitori ai promisiunii f cute direct lui Avraam, decât ar fi putut 
ob ine ei vreodat  prin t iatul împrejur fizic. 
 Punctul lui a fost, ei nu au avut nevoie s  fie adopta i ca Evrei pentru a deveni „fii ai 
lui Dumnezeu”  (Galateni 3:26). 
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Confuzia curent  asupra libert ii cre tine 
 
 În contracararea ereziei din 
Galatia, Pavel uneori se refer  la libertatea 
Cre tin .  Dar libertatea descris  de el este 
foarte diferit  de modul în care cuvintele 
lui sunt interpretate în mod obi nuit ast zi. 
Gândirea lui Pavel cu privire la gra ie, 
lege, justificare i libertate au fost atâta de 
r sucite în afar  din context încât ast zi 
în elesul lor este rareori în eles corect. 
 Spre exemplu, vederea popular  a 
libert ii de ast zi, în special în societatea 
Occidental , este c  indivizii ar trebui s  
fie liberi s  tr iasc  cum le place. Lumea 
în general cite te în elesul acesta de 
libertate în Galateni.   Dar o asemenea 
idee a fost complet str in  lui Pavel – i 
autorit ilor i a societ ii din ziua lui 
Pavel. 
 Guvernul Imperiului Roman a fost 
o dictatur  sub autoritatea unui împ rat.  
Relativ pu in  lume poseda cet enia 
Roman  cu drepturile ei legale asociate.  
Cea mai mare parte a popula iei apar inea 
altor dou  clase de oameni:  ne-cet enii 
liberi i sclavii.  Dintre ace tia originau 
majoritatea converti ilor cre tini.  Pentru a 
ilustra un important adev r Pavel 
contrasteaz  lumea liber  (ne înrobit ) cu 
oamenii înrobi i.  
 Aceia care sunt justifica i prin 
moartea lui Hristos sunt liberi dela 
condamnarea la moarte câ tigat  prin 
p catele din trecut.  Aceia care nu sunt 
justifica i nu sunt elibera i de aceast  
condamnare. Ca p c to i neierta i, ei 
r mân, ca i criminalii condamna i la 
moarte i inu i în lan uri (ca în celulele 
mor ii), a teptând execu ia la vremea 
judec ii finale a lui Dumnezeu. 
 Pavel face apel la Cre tini s  se 
separe – s  tr iasc  liberi de – din aceste 

distinc ii bigote de clas  ale lumii.  El face 
aceasta pentruc , pentru Biseric , „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”  (Galateni 
3:29). 
 Totu i, el nu a reprezentat 
niciodat  libertatea aceasta ca fiind 
liberare de legea lui Dumnezeu care 
define te p catele atât de obi nuite în 
lumea din jurul nostru.  El indic  îns  c  
Isus Hristos „S'a dat pe Sine însu i pentru 
p catele noastre, ca s  ne smulg  din acest 

veac r u”  (Galateni 1:4). 
 Isus Hristos ne elibereaz  de 
condamnarea pe care ne-o aducem asupra 
noastr  prin participarea în relele societ ii 
noastre prezente, dar nu de autoritatea 
legii lui Dumnezeu.  Pavel este foarte clar 
c  Dumnezeu „a osândit p catul în firea 
p mânteasc , trime 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, cari 
tr im nu dup  îndemnurile firii 
p mânte ti, ci dup  îndemnurile Duhului”  
(Romani 8:3-4).   
 Pavel contrasteaz  consistent 
p catul care reflect  lucr rile c rnii (firea 
p mânteasc ) cu conduita neprih nit  care 
reflect  fructele Duhului [lui Dumnezeu] 
(Galateni 5:19-23).  Motivul pentru care 
avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu este 
c  vom avea puterea de a face ce ne înva  
legea.  Duhul Sfânt ne deschide min ile ca 
s  putem în elege inten ia adev rat  a 
c ilor lui Dumnezeu.  Noi trebuie atunci 
s  cre tem în caracter dumnezeiesc prin 
umblatul cu str duin  pe calea lui 
Dumnezeu. 
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Justificarea nu este „prin lege” 
 
 Pavel a r spuns, „Nu vreau s  fac z darnic harul lui Dumnezeu; c ci dac  
neprih nirea se cap t  prin Lege, degeaba a murit Hristos”  (Galateni 2:21). Considerarea 
supunerii legii prin mijloace fizice [materiale] (inclusiv legea t ierii împrejur) ca o 
modalitate de a ne ob ine justificarea ar însemna c  credin a în i prin Hristos ca 
R scump r torul i Mântuitorul nostru nu mai este necesar  sau suficient . 
 În efect, ar transfera justificarea din t râmul milei i împuternicirii prin credin  la 
t râmul datoriei legale – prin ceea ce am putea câ tiga prin efortul natural de str duin  în 
supunere.  Aceasta ar ignora faptul c  Scripturile declar  c  toat  omenirea „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”  (Galateni 3:22). 
 Dup  ce am p c tuit, aten ia cea mai str duitoare în observarea legii – a oric rei legi 
– pe care cineva ar realiza-o nu ar putea niciodat  s  câ tige iertarea. 
 
Miracolul unei „noi crea ii” 
 
 Noi trebuie, ca i Pavel, s  accentu m c  Noul Leg mânt este despre t iatul împrejur 
a inimii – devenind o „nou  crea ie” în Hristos.  Este miracolul lui Dumnezeu scriindu- i 
legea în min ile i inimile noastre prin darul Duhului Sfânt, nu prin t iatul împrejur fizic. 
 Deci cum urmeaz  s  fie primit Duhul Sfânt?  Aceasta a fost f cut  limpede la 
începutul Bisericii – în ziua când Duhul Sfânt a fost dat prima dat  discipolilor. 
 „„Poc i i-v ”, le-a zis Petru, „ i fiecare din voi s  fie botezat în Numele lui Isus 
Hristos, spre iertarea p catelor voastre; apoi ve i primi darul Sfântului Duh”  (Faptele 
Apostolilor 2:38). 
 Nici o fapt  de nici un fel nu ne poate câ tiga iertarea p catelor sau darul Duhului 
Sfânt!  De i condi ionate de poc in  i credin , ambele sunt f r  discu ie daruri ale gra iei 
ca rezultat al sacrificiului lui Hristos pentru noi. 
 Deci, Pavel se duce direct la inima problemei:  „O, Galateni nechibzui i! Cine v-a 
fermecat, pe voi, înaintea ochilor c rora a fost zugr vit Isus Hristos ca r stignit?  Iat  numai 
ce voiesc s  tiu dela voi: prin faptele Legii a i primit voi Duhul, ori prin auzirea credin ei? 

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  [de exemplu, t iatul împrejur]?”  (Galateni 3:1-3). 
 Acceptând nevoia pentru t iatul împrejur fizic, i posibil alte lucr ri ceremoniale ale 
legii, ar fi fost o negare tacit  a suficien ei justific rii prin Hristos.  Ar fi substituit „lucr rile 
fizice ale legii” pentru sacrificiul i ajutorul S u. 
 
Legea nu este problema 
 
 Întrebarea nu a fost dac  legea lui Dumnezeu este bun  sau rea.  A fost dac  inând 
legea putem câ tiga iertarea p catelor i via a ve nic  i dac  eforturile omene ti pot chiar 
s  satisfac  cerin ele lui Dumnezeu pentru o supunere adev rat .  Punctul lui Pavel a fost c  
prin „lucr rile legii” individul nu poate câ tiga nimic cu privire la justificare.  Îns i ideea c  
cineva i-ar putea câ tiga iertarea i mântuirea personal  este absurd .  
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 Legea define te p catul i determin  pedeapsa pentru el.  Aceasta nu s-a schimbat 
niciodat .  Dar legea nu o face i nu poate s  ierte p catul.  Nu prevede nici o modalitate de 
a cump ra înapoi sau recupera nevinov ia dup  ce cineva a comis p catul. 
 Astfel Pavel explic  cum c  odat  ce s-a comis transgresiunea, este inutil s  c ut m 
iertarea i justificarea prin „lucr rile legii” – pentru c  „to i cei ce se bizuiesc pe faptele 
Legii, sunt supt blestem; pentruc  este scris: „Blestemat este oricine nu st ruie te în toate 
lucrurile scrise în cartea Legii, ca s  le fac ”  (Galateni 3:10). 
 Observ  c  blestemul – pedeapsa cu moartea – este plasat  pe cei care nu reu esc s  
fac  tot ce este scris în lege.  Legea în sine nu este blestemul.  Legea pretinde pedeapsa cu 
moartea pentru to i cei care sunt nesupu i, nu pentru acei care au fost întotdeauna ascult tori 
– a a cum a fost Isus Hristos!  Blestemul (moartea) cade nu pe acela care ine legea, dar pe 
acei care calc  legea (fii sigur c  cite ti „Blestemul Legii” la pagina 55). 
 Vinov ia spiritual  i pedeapsa cu moartea care rezult  pentru toat  omenirea a fost 
pus  pe Mântuitorul nostru, Isus Hristos.  Sacrificiul lui Hristos a permis s  fim ierta i de 
p catele noastre i s  fim justifica i.  Iertarea nu vine prin nici o munc  pe care am face-o 
noi pentru c  El, care a fost singurul care nu a p c tuit niciodat , a suferit acel „blestem” al 
mor ii pe care noi îl câ tigaser m cu p catele noastre.  Dac  nu ne poc im – încet m de a 
mai p c tui (Ioan 8:11) – vom pieri (Luca 13:3, 5). 
 
Noi suntem r stigni i cu Hristos 
 
 Dac  noi ne poc im cu credin a c  Hristos a murit în locul nostru, suntem considera i 
„r stigni i” cu El, explic  Pavel.  „C ci eu, prin Lege, am murit fa  de Lege, ca s  tr iesc 
pentru Dumnezeu.  Am fost r stignit împreun  cu Hristos, i tr iesc... dar nu mai tr iesc eu, 
ci Hristos tr ie te în mine. 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 2:19-20). 
 C  Isus Hristos a trebuit s  pl teasc  pedeapsa cu moartea pe care o cere legea pentru 
înc lc rile ei arat  c  Dumnezeu înc  prive te legea Sa ca obligatorie.  Condi iile ei trebuie 
s  fie satisf cute. 
 Isus a primit cerin ele punitive ale legii  în locul nostru astfel ca gra ia lui Dumnezeu 
s  ne poat  fi f cut  disponibil  nou .  De aceea, continu  Pavel, „Nu vreau s  fac z darnic 
harul lui Dumnezeu; c ci dac  neprih nirea se cap t  prin Lege, degeaba a murit Hristos”  
(versul 21). 
 Concluzia lui Pavel este bazat  pe aceste adev ruri esen iale: 
 Odat  ce este stabilit  pedeapsa cu moartea, legea nu poate s -i elibereze dela 
aceast  pedeaps  pe cei care sunt vinova i.  
 Deci, Isus Hristos a suferit pedeapsa cu moartea la r stignirea Sa. 
pentru transgresiunile noastre. Odat  ce recunoa tem prin poc in  c  am p c tuit, 
dac  avem credin a în moartea lui Hristos ca plata legal  pentru pedeapsa cu moartea care ni 
s-ar fi cuvenit nou  i ne oblig m ca de acum s -L ascult m cu ajutorul Lui, atunci 
Dumnezeu ne recunoa te ca fiind „mor i conform Legii” – i, deci împ ca i cu El. 
 Pentru ca noi s  putem s  fim recunoscu i mor i conform legii, legea trebuie s  fie 
înc  în vigoare.  Justificarea ar fi f r  însemn tate dac  nu exist  nici o lege care s  fie 
înc lcat . 
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 Numai având pedeapsa cu moartea iertat  putem noi deveni „copii ai lui Dumnezeu” 
i „împreun  mo tenitori cu Hristos” conform promisiunii ve nice f cut  lui Avraam 

(Romani 8:16-17). 
 T iatul împrejur a fost numai un semn fizic care identifica pe descenden ii lui 
Avraam conform cu aspectul lor fizic.  De i a avut valoare simbolic  pentru poporul 
Israelului, nu a prev zut nimic pentru justificare i nu a fost de nici un folos pentru anularea 
vinov iei. 
 Deci, atrac ia pe care unii Galateni au avut-o pentru oferta t iatului împrejur ca s  
rezolve problema rela iei lor cu comunitatea Evreiasc  – în primul rând „numai ca s  nu 
sufere ei prigonire pentru Crucea lui Hristos”  (Galateni 6:12) – era pe cale s  le amenin e 
rela ia lor cu Dumnezeu. 
 Îi îndruma gre it în ce privea ceea ce era cu adev rat important ca s  fie accepta i ca 
poporul Lui sfânt.  Acceptarea aceea nu poate fi ob inut  prin nici o „lucrare a legii” – i cu 
siguran  nu prin t iatul împrejur. 
 

„Blestemul Legii” 
 
 
 
Contextul social al Galateni 3 
 
 Parte din ra ionamentul lui Pavel în capitolul al treilea din Galateni este strâns legat 
de analogia pe care el o construie te în capitolul 4.   
 Fiul neînsemnat al unui proprietar de p mânt Roman nu era recunoscut ca 
mo tenitorul lui pân  când proprietarul nu declara oficial mai târziu în via  rudenia 
copilului cu el.  Starea familiei copilului neînsemnat era cu pu in diferit  de aceea a unui 
sclav de încredere al familiei. 
 Probabil c  b iatul era tratat foarte bine, dar din punct de vedere legal avea pu ine 
drepturi.  Un custode (adesea un sclav adult) era pus peste el ca ghidul i preparatorul lui în 
disciplina de sine.   Custodele îl p zea de asemenea atunci când se ducea i venea din 
locurile unde urma s - i primeasc  educa ia mai formal . 
 Pavel compar  starea familiei unui asemenea fiu neînsemnat cu aceea a unui sclav 
(Galateni 4:1).   Starea lui final  cu privire la mo tenirea familiei urma s  fie determinat  la 
o dat  ulterioar . 
 Din punct de vedere fizic poporul Israelului  a fost fiii lui Avraam i poten ialii 
mo tenitori ai promisiunii pe care i-o f cuse Dumnezeu lui.  Dar transgresiunile lor i-a pus 
într-o stare de robie a p catului.  A adus asupra lor pedeapsa cu moartea – invalidând 
imediat preten ia lor la mo tenirea ve nic  pe care Dumnezeu o promisese lui Avraam prin 
S mân a sa neprih nit , Isus Hristos. 
 I-a pus în nevoia unei modalit i de a fi ierta i – s  fie justifica i i s  r mân  
justifica i.  Pentru o perioad  limitat  de timp – pân  când Hristos avea s  ven  i s - i ofere 
via a Sa pentru p catele lor ( i pentru p catele tuturor oamenilor) – li s-a dat un „custode” 
temporar.  Custodele acesta – ritualurile, ceremoniile i sacrificiile – l-au exemplificat bogat 
pe Hristos. 
 Pentru ca ei sau oricine alt cineva s  mo teneasc  via a ve nic , trebuie s  devin  „fii 
ai lui Dumnezeu prin credin ”  (Galateni 3:26).  Aceasta este realizat  prin ceea ce 
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Scripturile se refer  ca justificare – fiind f cut drept cu Dumnezeu prin cur irea unui trecut 
nedrept i primind ajutorul spiritual necesar s  se supun  din inim .  Aceasta este pe ce se 
concentraz  Pavel în cartea Galateni. 
 
Legea temporar  ca paznic custode al Israelului 
 
 Când Dumnezeu a stabilit poporul Israelului ca na iune, El nu i-a eliberat imediat din 
robia p catului.  Dar i-a pus sub un „custode” s -i p zeasc  de a abandona complet speran a 
în r scump rarea viitoare promis  lui Avraam i descenden ilor lui. 
 Deci, Pavel începe comparând corpul instructiv al legii Levitice, rituale, 
ceremoniale, sacrificiale, bazat  pe templu (care a început s  fie primit  la Muntele Sinai i 
care a inclus t ierea împrejur) cu promisiunea dat  lui Avraam.  Sistemul acela de lege a 
devenit paznicul lor custode într-un fel foarte asem n tor în care custodele descris mai sus 
p zea pe fiul unui proprietar de p mânt. 
 Spre exemplu, Evreii 10:1 vorbe te despre „legea” care numai este necesar :  „În 
adev r, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înf i area adev rat  a lucrurilor, nu 
poate niciodat , prin acelea i jertfe, cari se aduc neîncetat în fiecare an, s  fac  des vâr i i 
pe cei ce se apropie.”    
 În timp ce termenul general „lege” este folosit în versul acesta, contextul indic  clar 
c  referin a este numai la o anumit  categorie specific  a legii sacrificiale. 
 Scopul principal al c r ii Galatenilor este s  explice c  justificarea, devenind corect 
cu Dumnezeu, nu vine numai prin efortul omenesc.  Lucr rile legii – oric rei legi, fie a 
omului fie a lui Dumnezeu – nu ne poate mântui.  Numai sacrificiul lui Isus Hristos poate 
ierta p catele i s  ne justifice.  i numai Hristos tr ind în noi prin Duhul Sfânt ne poate 
p stra drep i cu Dumnezeu. 
 Cartea Evreii d  exact aceea i explica ie:  „C ci dac  sângele taurilor i al apilor i 
cenu a unei vaci, stropit  peste cei întina i, îi sfin e te i le aduce cur irea trupului, cu cât 
mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, S'a adus pe Sine însu i jertf  f r  
pat  lui Dumnezeu, v  va cur i cugetul vostru de faptele moarte, ca s  sluji i Dumnezeului 
cel viu! 
 „ i tocmai de aceea este El mijlocitorul unui leg mânt nou, pentru ca, prin moartea 
Lui pentru r scump rarea din abaterile f ptuite supt leg mântul dintâi, cei ce au fost 
chema i, s  capete vecinica mo tenire, care le-a fost f g duit ”  (Evreii 9:13-15). 
 Sacrificiile pot numai produce purificarea într-un sens fizic i banal.  Ele nu pot ierta 
p catele în sensul spiritual al cuvântului.  Adev rata r scump rare i iertare a p catelor vine 
numai prin sacrificiul lui Isus Hristos.  Faptul c  sacrificiile animalelor numai sunt necesare 
nu are nici un efect asupra legii spirituale a lui Dumnezeu, care înc  este necesar  i cerut . 
 A a cum declar  Evreii 8:7-10:  „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, cînd 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 cînd   
i-am apucat de mân , ca s -i scot din ara Egiptului. Pentruc  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.” 



The New Covenant, Does It Abolish God's Law - Noul Leg mânt, anuleaz  el legea lui Dumnezeu.doc?           - 57 - 

 Sub leg mântul anterior, Dumnezeu a descris în m nunt pedepsele pentru 
neascultare.  i El le-a dat reamintiri simbolice c  ei aveau nevoie de un sacrificiu (Isus 
Hristos) pentru iertarea p catelor lor. 
 

Galateni 4:9-10: 
sunt legile lui Dumnezeu robie? 

 
 Unii v d Galateni 4:9-10 ca 
condamnând legile întregului Vechi 
Testament.  În versurile acestea Pavel a 
scris:  „Dar acum, dup  ce a i cunoscut pe 
Dumnezeu, sau mai bine zis, dup  ce a i 
fost cunoscu i de Dumnezeu, cum v  mai 
întoarce i iar  la acele înv turi 
încep toare, slabe i s r c cioase, c rora 
vre i s  v  supune i din nou?  Voi p zi i 
zile, luni, vremi i ani.”   
 Cei care argumenteaz  contra 
legilor lui Dumnezeu privesc referin a lui 
Pavel la „zile, luni, vremi i ani” ca 
indicând ziua de Sabat s pt mânal, 
festivalurile i anii sabatici i de jubilee 
da i în Vechiul Testament (Leviticul 23, 
25).  Ei consider  observ rile acestea date 
de Dumnezeu ca „înv turi slabe i 
s r c cioase” la care Galatenii „se 
întorceau din nou” i le deveneau din nou 
„supu i” (versul 9).   
 Este aceasta ceea ce a în eles 
Pavel? 
 Este o problem  evident  în 
privitul acestor versuri ca fiind critice ale 
Sabatului, când Sabatul nici m car nu este 
men ionat aici.  Termenul „Sabat,” 
„Sabaturi” i orice cuvinte înrudite nici 

m car nu apar nic ieri în scrisoarea c tre 

Galateni. 
 Ca s  dispute contra observ rii 
Sabatului, unii presupun c  „anii” referi i 
în Galateni 4:10 sunt anii sabatici i de 
jubilee descri i în Leviticul 25. Totu i, 
anul de jubilee nu era observat nic ieri în 
zilele lui Pavel, i anul sabatic nu era 
observat în zonele din afara Palestinei 
(Enciclopedia Ebraic , vol. 14, p. 582, i 
Enciclopedia Evreiasc , p. 666, „Anul 

Sabatic i de Jubilee”).  Faptul c  Galatia 
era în Asia Mic  p gân , cu mult în afara 

rii Israelului, o face ilogic s  imagini c  
Pavel s-ar fi putut referi la anii sabatici i 
de jubilee. 
 Cuvintele grece ti folosite de 
Pavel pentru „zile, luni, vremi i ani” sunt 
folosite peste tot în Noul Testament ca s  
descrie perioade de timp obi nuite, civile.  
Ele sunt total diferite de termenii preci i 
folosi i de Pavel în Coloseni 2:16 unde 
specific  Sabaturile i festivalurile lui 
Dumnezeu.  El a folosit terminologie 
exact  pentru observ rile biblice din 
Coloseni, dar a folosit cuvinte grece ti 
foarte diferite în Galateni – o indica ie 
clar  c  el discuta subiecte cu totul 
diferite. 
 Ca s  pricepem ce a în eles Pavel, 
noi trebuie s  examin m atât contextul 
istoric cât i pe cel imediat al acestor 
versuri. 
 
Galatenii nu se puteau „întoarce din 
nou” la zile pe care nu le observaser  
niciodat  
 
 Bisericile din Galatia erau 
compuse în cea mai mare parte din 
membri de origine gentil  (p gân ), în loc 
de una iudaic .  Pavel a exprimat-o foarte 
clar c  ei erau fizic net ia i împrejur 
(Galateni 5:2; 6:12-13), deci ei nu ar fi 
putut fi evrei. 
 Scenariul acesta este important 
pentru în elegerea acestei scripturi 
controversate.  În Galateni 4:9-10, Pavel a 
spus c  Galatenii „se întorceau iar  la 
acele înv turi încep toare, slabe i 
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s r c cioase,” care includeau „zile, luni, 
vremi i ani.”  Pentru c  cititorii lui Pavel 
erau dintr-o origine p gân , este greu de 
conceput cum „zilele, lunile, vremile i 
anii” la care se întorceau ei ar fi putut s  
fie ziua de Sabat i celelalte festivaluri 
biblice, pentru c  ei nu  s-ar fi putut 
întoarce „iar i” la ceva ce ei nu 
observaser  mai înainte. 
 Aceasta este f cut  i mai clar de 
contextul imediat.  În versul 8, Pavel a zis, 
„Odinioar , cînd nu cuno tea i pe 
Dumnezeu, era i robi i celor ce din firea 
lor, nu sunt dumnezei.”  Prin aceasta este 
clar c  Pavel s-a referit la „idolii 
p gânismului, care, în tipic idiom evreiesc 
Pavel i-a numit „ne-dumnezei” 
(Comentariul Biblic al traduc torului [The 
Expositor’s Bible Commentary], 1976, 
vol. 10, p. 475). 
 
F r  referin  la practicile Biblice  
 
 Este posibil ca aceste „înv turi 
slabe i s r c cioase” la care ei se 
reîntorceau (versul 9) s  fi fost legile lui 
Dumnezeu, Sabaturile i festivalurile Lui?  
Cuvântul tradus aici ca „înv turi” 
cuvântul grec stoicheia.  Ce înseamn ? 
 „S-ar p rea c  în vremea lui 
Pavel…stoicheia ... s-a referit la soare, 
lun , stele, i planete – toate care au fost 
asociate cu zei sau zei e i, pentru c  ei 
controlau progresul calendarului, erau de 
asemenea asociate cu mari festivaluri 
p gâne care onorau zeii.  În vederea lui 
Pavel zeii ace tia erau demoni. Deci, el s-
ar gândi la o robie demonic  în care 
Galatenii fuseser  inu i cu adev rat 
înainte de proclamarea evangheliei… 
 „În versurile care urmeaz , Pavel 
continu  s  vorbeasc  despre acestea trei 
subiecte importante într-o succesiune 
rapid :  (1) „acei care prin natura lor nu 
sunt dumnezeu,” presupus zei fal i sau 
demoni; (2) „acele înv turi slabe i 

s r c cioase,” din noi stoicheia; i (3) 
„zile, luni, vremi, i ani” (versurile 9,10).  
F r  dubiu, Pavel s-ar gândi despre ace ti 
demoni în moduri complet diferite de 
gândirea anterioar  a Galatenilor … 
Astfel, întreaga chestiune ia un aspect 
cosmic i spiritual.  Contrastul ultim al 
libert ii în Hristos este robia lui Satana i 
a spiritelor rele” (p. 472). 
 
Observarea supersti ioas  a zilelor i 
timpurilor 
 
 Acesta este contextul în care cel 
pu in unii dintre Galateni observau „zile, 
luni, vremi, i ani” speciali.  Cuvântul 
tradus aici ca „observând” sau „s  
observe” este cuvântul grec paratero, 
însemnând „s  prive ti în de aproape, 
[sau] s  observi îngust” (W.E. Vine, 
Dic ionarul complet al traduc torului al 

lui Vine al Cuvintelor Vechiului i Noului 

Testament [Vine’s Complete Expository 

Dictionary of Old and New Testament 

Words], 1985,  „Observare, observe”). 
 Cuvântul acesta „pare s  aib  
sensul unei observ ri tem toare, 
scrupuloase, bine informate în interesul 
cuiva, care…sunt cu privire la puncte sau 
spa ii de timp ce sunt evaluate pozitiv sau 
negativ din punctul de vedere al 
calendarului sau astrologiei”  (Gerhard 
Kittel, Dic ionarul Teologic al Noului 

Testament [Theological Dictionary of the 

New Testament], 1996, vol. 8, p. 148). 
 Orice „zile, luni, vremi i ani” 
observau Galatenii, ei în aparen  le 
observau într-o manier  supersti ioas , a a 
cum observaser  zilele i timpurile înainte 
de convertire. 
 Din context, vedem c  este simplu 
ilogic s  concludem c  Pavel critica 
observarea Sabatului i a festivalurilor 
biblice, pentru c  ele nici nu sunt m car 
men ionate în epistola aceasta.  În schimb, 
el ataca eforturile gre ite de a ob ine 
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mântuirea prin observ ri supersti ioase 
inutile. 
 Pavel le spune, „M  tem s  nu m  
fi ostenit degeaba pentru voi”  (versul 11).  

El încerca s -i previn  s  nu devin  din 
nou încurca i în practicile lor p gâne 
anterioare. 

  

Cuvintele lui Pavel 
pentru Galateni au contrazis faptele sale? 

 
 O interpretare obi nuit  a c r ii 
Galateni este c  Pavel îi critic  pe 
Galateni pentru observatul Sabatului i al 
Zilelor Sfinte biblice.  Mul i teologi cred 
c  acestea au fost zilele la care s-a referit 
Pavel când a scris:  „Dar acum, dup  ce a i 
cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, 
dup  ce a i fost cunoscu i de Dumnezeu, 
cum v  mai întoarce i iar  la acele 
înv turi încep toare, slabe i 
s r c cioase, c rora vre i s  v  supune i 
din nou?  Voi p zi i zile, luni, vremi i 
ani”  (Galateni 4:9-10). 
 Critic  Pavel  aici observarea 
Sabatului i a Zilelor Sfinte?  Cartea 
Faptele Apostolilor ofer  factori 
importan i care arat  clar c  nu a fost 
acesta cazul.   
 Pavel a vizitat mai multe ora e în 
cadrul provinciei Romane  a Galatiei (în 
ceea ce este acum Turcia central ) în 
timpul primei sale c l torii în jurul 46-48 
A.D..  El a scris epistola sa c tre Galateni  
într-un moment oarecare al c l toriei sale.  
Dar observ  ce înregistreaz  Luca în 
Faptele Apostolilor 13 privitor la ac iunile 
lui Pavel în timpul vizitei sale actuale în 
Antioch în Pisidia, o regiune în provincia 
din Galatia:   

• Pavel particip  în serviciile dela 
sinagoga local  (versul 14). 

• Pavel, ca musafir i c rturar, pred  
în sinagog  (versul 15-41). 

• La terminarea serviciului religios 
„Cînd au ie it afar , Neamurile i-
au rugat s  le vorbeasc  i în 
Sabatul viitor despre acelea i 
lucruri”  (versul 42). 

• Când a sosit acel Sabat urm tor 
„Cînd au ie it afar , Neamurile i-
au rugat s  le vorbeasc  i în 
Sabatul viitor despre acelea i 
lucruri,” pe Pavel i pe Barnaba 
(versul 44). 

 Dac  cineva ar presupune c  
Galateni 4:9-10 condamn  observarea 
Sabatului, apare o întrebare evident , dece 
ar înv a Pavel neamurile (pe gentili) i pe 
evrei în timpul vizitei la bisericile din 
Galatia i atunci, dup  plecare, s  le scrie  

o scrisoare de dojan  pentru observarea 

lor a zilei de Sabat? 
 Ar trebui s  întreb m de asemenea, 
dac  Pavel a crezut c  observarea zilei de 
Sabat i a Zilelor Sfinte biblice a fost o 
„robie,” dece nu a profitat de aceast  
ocazie perfect  s  le spun  aceasta acestor 
evrei i gentili (ne evrei)  observan i ai 
Sabatului? 
 Când ei „i-au rugat s  le vorbeasc  
i în Sabatul urm tor despre acelea i 

lucruri” dece Pavel nu le-a spus simplu c  
el îi va înv a chiar în ziua urm toare – 
Duminica – sau în oricare alt  zi?  În 
schimb, „aproape toat  cetatea s-a adunat” 
o s pt mân  mai târziu s -l aud  pe Pavel 
i pe Barnaba – în ziua de Sabat! 

 Dac  Pavel încerca în Galateni 
4:9-10 s  condamne observatul zilei de 
Sabat ca fiind robie, ac iunile lui cum sunt 
înregistrate în Faptele Apostolilor arat  c  
el a fost fie foarte confuz sau foarte 
ipocrit.  Pe de alt  parte, dac  noi 
în elegem cu adev rat care a fost inten ia 
real  a cuvintelor lui Pavel (vezi de 
asemenea „Galateni 4:9-10: Sunt Legile 
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lui Dumnezeu robie?” începând la pagina 
57), atât faptele cât i cuvintele sale sunt 

consistente i au sens. 

 

Dece a folosit Pavel termenul  
„toat  legea” în Galateni 5:3 

 
 Când apostolul Pavel a  zis: „ i 
m rturisesc iar  înc  odat  oric rui om 
care prime te t ierea împrejur, c  este 
dator s  împlineasc  toat  Legea”  
(Galateni 5:3), a insinuat el c  gentilii care 
erau scuti i de a fi t ia i împrejur fizic erau 
de asemenea scuti i dela supunerea 
oric rei legi a lui Dumnezeu? 
 Aceasta este ceea ce este 
propov duit în mod obi nuit cu privire la 
pasajul acesta. Dar aceasta nu este ceea ce 
a inten ionat Pavel!  Legile dela Muntele 
Sinai au diferit mult în scop i con inut.  
Unele legi au definit p catul – au descris 
transgresiunile.  Legile acestea, de i 
incluse ca parte din Leg mântul dela 
Sinai, nici nu au început la Sinai i nici nu 
s-au terminat cu r stignirea lui Hristos.   
 Alte legi incluse ca parte din 
Leg mântul dela Sinai au stabilit 
proceduri i pedepse pentru neascultare.  
Ele au fost necesare pentru guvernarea 
na iunii Israelului. 
 i înc  altele – cum au fost t iatul 
împrejur i sacrificiile – au avut un scop 
simbolic.  Cartea Evreii explic  cum, 
pentru cea mai mare parte, tipurile acelea 
de legi au avut numai un scop temporar 
pentru c  „ele sunt doar ni te porunci 
p mânte ti, date, ca toate cele privitoare la 
mânc ri, b uturi i felurite sp l turi, pân  
la o vreme de îndreptare”  (Evreii 9:9-10).  
Dar cartea Evreii nu spune c  tot ceea ce a 
fost con inut în „toat  Legea” a fost 
temporar. 
 Ideea lui Pavel în Galateni a fi 
„dator s  împlineasc  toat  Legea” este 
exprimat  în contextul acelora care voiau 
s  impun  t iatul împrejur asupra 

Galatenilor.  Gândirea lor implica, poate 
chiar neinten ionat, c  cel pu in unele 
aspecte simbolice ale legii ar putea fi 
pretinse gentililor.  Acestea sunt 
înv turile false împotriva c rora a 
argumentat vehement Pavel în scrisoarea 
sa pentru Galateni. 
 Din cauza supunerii Sale perfecte, 
Isus Hristos a fost calificat s - i pun  jos 
propria Sa via  astfel ca s  elibereze de 
p cat i a pedepsei cu moartea pe to i cei 
care aveau încredere în El.  Astfel Pavel 
ra ioneaz  cu Galatenii, „Cât despre mine, 
fra ilor, dac  mai propov duiesc t ierea 
împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci 
pricina de poticnire a crucii 
[propov duirea c  Isus Hristos este 
sacrificiul nostru pentru p cat] s-a dus”  
(Galateni 5:11).   
 Ideea lui a fost c  pretinzând ca 
ritualul simbolic al t ierii împrejur s  fie 
cerut este o negare a suficien ei 
sacrificiului i a muncii lui Hristos.  El a 
respins argumentul acela – dar nu a 
respins întreaga lege.   
 Poruncile lui Dumnezeu care 
definesc p catul sunt scrise „în lege” – dar 
ele nu constituie întreaga lege.  Pavel a 
folosit termenul „întreaga Lege” pentru a 
face clar c  legea con ine în cadrul ei 
aspecte simbolice care nu ar trebui cerute 
dela gentili.   
 Pavel exprim  clar, în scrisoarea 
c tre Corinteni, distinc ia aceasta în 
ceeace gentilii pot p stra de ceea ce nu a 
fost necesar:  „T ierea împrejur nu este 
nimic, i net ierea împrejur nu este nimic, 
ci p zirea poruncilor lui Dumnezeu”  (1 
Corinteni 7:19). 
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Ce este inclus în „Legea lui Dumnezeu”? 
 
 Pavel se refer  în Galateni 5:3 la „toat  legea.”   Nu a fost limitat  numai la 
principiile spirituale care definesc p catul.   
 În ea sunt trei categorii principale a legii care au fost codificate la Sinai pentru Israel.  
Fiecare categorie serve te un obiectiv diferit. 
 Prima, legea con ine Cele Zece Porunci, i multe alte porunci, precepte, statute i 
judec i, care disting permanent neprih nirea de p cat.  Legile acestea reflect  natura divin  
de exprimare a dragostei lui Dumnezeu (compar  2 Petru 1:4; Matei 22:37-40).  Principiile 
fundamentale au fost cunoscute slujitorilor lui Dumnezeu cu mult înainte de Moise (cite te 
„Au existat Cele Zece Porunci înainte de Moise? Începând la pagina 23).   
 Categoria aceasta de lege nu a fost temporar .  Nu a originat la Sinai i nu s-a 
terminat cu sacrificiul lui Isus Hristos.  Legile din categoria aceasta, inclusiv Cele Zece 
Porunci i alte reguli ale vie ii spirituale de zi cu zi, sunt „sfinte, drepte i bune,” i Pavel a 
zis c  el le-a „slujit” cu mintea [inima] (Romani 7:12, 14, 25). 
 A doua, „toat  legea” con ine reguli simbolice a intind spre rolul lui Hristos în 
rezolvarea problemei omenirii cu p catul.  Aceste sacrificii, oferte i ceremonii fizice au 
umplut o nevoie temporar .  i ele au f cut-o foarte bine!  Totu i observarea lor nu a mai 
fost cerut .  Evreii 9:9-10 explic  aceasta foarte clar.  Isus a devenit sacrificiul pentru p cat 
pe care au reprezentat-o ele. 
 Al treilea, legea a avut reguli care au f cut posibil  administra ia guvern rii în 
Israelul antic.  Decretele determinând pedepsele pentru transgresiuni specifice cad în 
categoria aceasta.  Asemenea decrete na ionale – de i date unui popor care nu primise înc  
pe Duhul Sfânt – sunt înc  exemple folositoare de judec i bune, solide i dumnezeie ti. 
 Dup  cum Pavel îi explic  lui Timotei, „Toat  Scriptura este însuflat  de Dumnezeu 
i de folos ca s  înve e, s  mustre, s  îndrepte, s  dea în elepciune în neprih nire”                

(2 Timotei 3:16).  Aceste scrieri vechi sunt pline de principii i exemple care explic  i 
ilustreaz  comportarea dreapt .  Acesta este  unul dintre motivele pentru care Isus a zis:  
„Este scris: Omul nu va tr i numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu”  (Luca 4:4). 
 
Motivul pentru Leg mântul dela Sinai 
 
 Pavel a voit ca Galatenii s  în eleag  scopul principal pentru Leg mântul dela Sinai, 
în special întregul corp de lege temporar  dat  cu el.  Scopul acela a fost ca s  preg teasc  
poporul Israelului pentru poc in  i justificare adev rate, prin Hristos, la un moment 
ulterior. 
 Deci, multe caracteristici temporare le-au fost date prin Moise,  Caracteristicile 
acelea simbolice au servit ca o „reamintire” a vinov iei i a nevoii pentru r scump rare, dar 
nu au putut „s  tearg  p catele”  (Evreii 10:1-4). 
 Ele i-au inut pe Israeli i con tien i permanent de nevoia lor pentru un 
R scump r tor.  În scrierile profe ilor de mai târziu, Dumnezeu a dezv luit mult mai mult  
informa ie despre acest viitor R scump r tor. 
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 Aceste aspecte simbolice i temporare ale legii au fost necesare pentru durata de timp 
acoperit  de Leg mântul dela Sinai.  Dar cu venirea R scump r torului – care este atât 
Mântuitorul cât i Marele Preot al celor r scump ra i – ele nu au mai fost necesare.  
„Pentruc , odat  schimbat  preo ia, trebuia numaidecât s  aib  loc i o schimbare a Legii”             
(Evreii 7:12). 
 Schimbarea aceasta par ial  a legii (nu o respingere al aspectului etern al legii în 
sine) a inclus numai caracteristici limitate în cadrul întregului ce s-a vorbit la Sinai.   
 Focarul primar la Noului Leg mânt este s  ofere iertarea pentru p cat (cum a fost 
prezis în Leg mântul dela Sinai) i s  creeze gândirea i voin a dreapt  de a ac iona 
corespunz tor în persoana interioar .  Realizeaz  aceasta înscriind acelea i elemente 
fundamentale ale „legii” spirituale i neschimb toare date lui Moise  în inim  i minte în loc 
de numai pe asemenea obiecte externe cum au fost tabletele de piatr . 
 De asemenea prevede darul Duhului Sfânt – „care împarte drept Cuvântul 
adev rului”  (2 Timotei 2:15).  Duhul Sfânt produce motivarea i mi carea intern  necesar  
supunerii acestor legi ale lui Dumnezeu care disting binele de r u (Romani 8:7-9). 
 
Exemplul de credin  al lui Avraam 
 
 În ambele leg minte, Legea lui Dumnezeu define te p catul i îl contrasteaz  cu 
neprih nirea.  Dar legea nu iart  i nu poate ierta p catul.  Pavel le d  Galatenilor o lec ie de 
istorie pentru a face lucrul acesta absolut de clar,. 
 El se refer  înapoi la leg mântul f cut cu Avraam – funda ia pe care se bazeaz  atât 
Leg mântul dela Sinai cât i Noul Leg mânt.  Leg mântul acela a con inut „promisiunea” c  
„S mân a” lui Avraam se va supune perfect lui Dumnezeu astfel ca s  se califice în toate 
aspectele ca R scump r tor  al „tuturor familiilor p mântului”  (Genesa 12:3; Galateni 3:7-
8, 29). 
 Pentruc  Isus Hristos este R scump r torul acela, este numai prin credin a în El i 
prin El – nu numai prin propria încercare a unuia s  se supun  „lucr rilor legii” – c  
eliberarea de sub pedeapsa p catului i a p catului însu i este f cut  posibil .  Credin a lui 
Avraam este oferit  ca prim exemplu pe care noi trebuie s  imit m în aceast  privin . 
 „În adev r, f g duin a f cut  lui Avraam sau semin ei lui, c  va mo teni lumea, n-a 
fost f cut  pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprih niri, care se cap t  prin credin ”  
(Romani 4:13).  Bine-n eles, credin a a fost legat  i demonstrat  de supunerea lui Avraam. 
 Pavel trage concluzia c  „omul nu este socotit neprih nit, prin faptele Legii, ci 
numai prin credin a în Isus Hristos, am crezut i noi în Hristos Isus, ca s  fim socoti i 
neprih ni i prin credin a în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentruc  nimeni nu va fi socotit 
neprih nit prin faptele Legii”  (Galateni 2:16).  El continu , „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”  
(Galateni 3:18). 
 Pentru a cuprinde tot ce spune Pavel, trebuie s  în elegem ambele aspecte ale 
justific rii.  În unele locuri Pavel se concentreaz  pe împ care –„pentru iertarea p catelor 
celor mai înainte f cute”  (Romani 3:25, Biblia Ortodox  Român ), accentul fiind pus aici 
pe tergerea transgresiunilor prin credin a în sângele lui Isus Hristos.  În alte locuri el se 
accentueaz  pe a r mâne justificat prin supunere continu  – de asemenea posibil  numai prin 
Hristos. 
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Ce este gre it cu firea noastr  omeneasc ? 
 
 Biblia îl prezint  pe Satan ca 
maestrul manipulant al naturii omene ti.  
Sl biciunile noastre combinate cu 
influen a diavolului au condus întreaga 
omenire în p cat (Apocalipsa 12:9).  Pavel 
explic  „Dumnezeul veacului acestuia a 
orbit min ile necredincio ilor, ca s  nu le 
lumineze lumina Evangheliei slavei lui 
Hristos, Care este chipul lui Dumnezeu”              
(2 Corinteni 4:4, Biblia Ortodox  
Român ).   
 Pavel reaminte te discipolilor 
credincio i ai lui Hristos c  „Voi era i 
mor i în gre elile i în p catele voastre, în 
cari tr ia i odinioar , dup  mersul lumii 
acesteia, dup  domnul puterii v zduhului, 
a duhului care lucreaz  acum în fiii 
neascult rii.  Între ei eram i noi to i 
odinioar , cînd tr iam în poftele firii 
noastre p mânte ti, cînd f ceam voile firii 
p mânte ti i ale gândurilor noastre, i 
eram din fire copii ai mâniei, ca i ceilal i”  
(Efeseni 2:1-3). 
 Din cauza decep iei Satanei i a 
tendin ei spre p cat a firii omene ti, „to i 
au p c tuit, i sunt lipsi i de slava lui 
Dumnezeu”  (Romani 3:23).  Noi trebuie 
s  în elegem, îns , c  diavolul nu ne poate 
for a s  p c tuim.  El simplu ne 
influen eaz  prin sl biciunile firii noastre 
carnale.  Dar mai multe zone ale firii 
noastre carnale sunt manipulate cu 
u urin  de Satana. 
 Prima, dorin ele noastre egoiste, 
carnale ne pun în bucluc:  „ i faptele firii 
p mânte ti sunt cunoscute, i sunt acestea: 
preacurvia, curvia, necur ia, desfrânarea, 
închinarea la idoli, vr jitoria, vr jbile, 
certurile, zavistiile, mâniile, 
neîn elegerile, dezbin rile, certurile de 
partide, pizmele, uciderile, be iile, 
îmbuib rile, i alte lucruri asem n toare 
cu acestea. V  spun mai dinainte, cum am 
mai spus, c  acei ce fac astfel de lucruri, 

nu vor mo teni Împ r ia lui Dumnezeu”  
(Galateni 5:19-21). 
 Pavel descrie grafic efectul avut de 
dorin ele firii p mânte ti asupra 
comport rii omene ti:  „De aceea, 
Dumnezeu i-a l sat prad  necur iei, s  
urmeze poftele inimilor lor; a a c  î i 
necinstesc singuri trupurile… 
 „Din pricina aceasta, Dumnezeu i-
a l sat în voia unor patimi scârboase; c ci 
femeile lor au schimbat întrebuin area 
fireasc  a lor într-una care este împotriva 
firii; tot astfel i b rba ii, au p r sit 
întrebuin area fireasc  a femeii, s-au 
aprins în poftele lor unii pentru al ii, au 
s vâr it parte b rb teasc  cu parte 
b rb teasc  lucruri scârboase, i au primit 
în ei în i i plata cuvenit  pentru r t cirea 
lor.   
 „Fiindc  n-au c utat s  p streze pe 
Dumnezeu în cuno tin a lor, Dumnezeu i-
a l sat în voia min ii lor blestemate, ca s  
fac  lucruri neîng duite.   
 „Astfel au ajuns plini de ori ce fel 
de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de 
l comie, de r utate; plini de pizm , de 
ucidere, de ceart , de în el ciune, de 
porniri r ut cioase; sunt optitori, 
bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, 
trufa i, l ud ro i, n scocitori de rele, 
neascult tori de p rin i, f r  pricepere, 
c lc tori de cuvânt, f r  dragoste fireasc , 
neîndupleca i, f r  mil .  i, m car c  tiu 
hot rârea lui Dumnezeu, c  cei ce fac 
asemenea lucruri, sunt vrednici de moarte, 
totu i, ei nu numai c  le fac, dar i g sesc 
de buni pe cei ce le fac”  (Romani 1:24-
32). 
 A doua, în el ciunea noastr  
natural , incluzând autoîn elarea, este o 
sl biciune principal  a min ii p mânte ti, 
„Inima este nespus de în el toare i de 
dezn d jduit de rea; cine poate s-o 
cunoasc ? „Eu, Domnul, cercetez inima, 
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i cerc r runchii, ca s  r spl tesc fiec ruia 
dup  purtare lui, dup  rodul faptelor lui”  
(Ieremia 17:9-10). 
 În mod natural noi c ut m 
modalit i s  justific m poftele noastre, 
dorin ele noastre p c toase, i 
comportarea care decurge din ele.  Noi ne 
min im în a crede c , pentru c  dorin ele 
noastre sunt naturale, ele nu sunt chiar atât 
de rele.  Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne 
reaminte te c  „multe c i pot p rea bune 
omului, dar la urm  se v d c  duc la 
moarte” (Proverbe 14:12; 16:25).  
Moartea este rezultatul final al tr itului 
într-un mod gre it (Romani 6:23). 
 Al treilea, noi avem o tendin  
natural  s  ne displac  s  avem dorin ele 
noastre carnale limitate de reguli, chiar i 
de regulile lui Dumnezeu.  Pavel explic :  
„În adev r, cei ce tr iesc dup  
îndemnurile firii p mânte ti, umbl  dup  
lucrurile firii p mânte ti; pe cînd cei ce 
tr iesc dup  îndemnurile Duhului, umbl  
dup  lucrurile Duhului.  i umblarea dup  
lucrurile firii p mânte ti, este moarte, pe 

cînd umblarea dup  lucrurile Duhului este 
via  i pace.  Fiindc  umblarea dup  
lucrurile firii p mânte ti este vr jm ie 
împotriva lui Dumnezeu, c ci, ea nu se 
supune Legii lui Dumnezeu, i nici nu 
poate s  se supun .  Deci, cei ce sunt 
p mânte ti, nu pot s  plac  lui 
Dumnezeu”  (Romani 8:5-8). 
 Acestea i alte sl biciuni 
p mânte ti formeaz  ceea ce noi numim 
natura omeneasc .  Satana ia avantaj de 
natura noastr  slab  i hr p rea  
convingându-ne s  depindem i mai mult 
de emo iile, nevoile i poftele noastre 
decât am face-o în mod normal.  Dar i 
noi juc m partea noastr .  F r  influen a 
pozitiv  a Duhului lui Dumnezeu, noi 
simplu nu am fi înclina i s  tr im conform 
cu instruc iunile lui Dumnezeu.  
 Deci, Pavel ne avertizeaz :  „Dac  
tr i i dup  îndemnurile ei, ve i muri; dar 
dac , prin Duhul, face i s  moar  faptele 
trupului, ve i tr i.  C ci to i cei ce sunt 
c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu sunt fii 
ai lui Dumnezeu”  (Romani 8:13-14). 

 
Scopul Legii 
 
 Pentru c  justificarea nu a venit prin sistemul legal dat vechiului Israel, Pavel 
întreab :  „Atunci pentru ce este Legea [în aspectul ei temporar i de „custode”]?” În acela i 
vers el d  i r spunsul: „Ea a fost ad ugat  din pricina c lc rilor de lege, pân  cînd avea s  
vin  „S mân a”, c reia îi fusese f cut  f g duin a; i a fost dat  prin îngeri, prin mâna unui 
mijlocitor”  (Galateni 3:19). 
 F r  legea lui Dumnezeu preexistent  i neschimb toare nu ar putea fi nici înc lc ri 
nici p cate – deci nici vinov ie i nici nevoie de iertare i justificare sau de un Mântuitor.  
Deci, în adaos la explica ia neprih nirii, legea lui Dumnezeu de asemenea define te i 
condamn  înc lc rile [transgresiunile].  Din cauza înc lc rilor legii preexistente, au fost 
ad ugate legile sacrificiale i ceremoniale  numai ca reamintiri temporare i disciplinare ale 
p catelor, a a cum o face foarte clar Ieremia 7:21-23. 
 Promisiunile f cute lui Avraam au fost spirituale i sunt acelea i promisiuni f cute 
ast zi poporului lui Dumnezeu, acelora care s-au poc it i au promit pe Duhul Sfânt.  
Poporul lui Dumnezeu ast zi, ca i neprih nitul Avraam (vezi Genesa 26:5), trebuie s  
observe legea neschimbat  a lui Dumnezeu care define te p catul – de i ea nu poate ierta 

p catul.  
 Aspectele sacrificial i preo e ti ale legii au simbolizat mântuirea de vinov ie pe 
care sângele v rsat al lui Hristos avea s  o fac  posibil  în viitor.  Dar acum, pentru c  El a 
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fost sacrificat ca adev ratul „Miel al lui Dumnezeu, care ridic  p catul lumii!”  (Ioan 1:29), 
aceste simple aspecte simbolice ale legii nu mai sunt cerute. 
 Principiile de guvernare ale legii l-a înv at pe poporul Israelit s  priveasc  spre 
Dumnezeu ca Conduc torul lor suprem.  Când Isus Hristos se reîntoarce, El va stabili din 
nou aspectele acestea ale conducerii divine, dar de data aceasta peste tot p mântul ca 
„Domnul domnilor i Împ ratul împ ra ilor”  (Apocalipsa 17:14; 19:19-21).  Guvernare 
dreapt , cu multe asem n ri cu sistemul administrativ dat vechiului Israel, va fi aplicat 
atunci tuturor popoarelor i na iunilor (Isaia 2:2-4). 
  A fost observat mai devreme, „În adev r, f g duin a f cut  lui Avraam sau semin ei 
lui, c  va mo teni lumea, n-a fost f cut  pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprih niri, 
care se cap t  prin credin ”  (Romani 4:13) – care include iertarea p catelor i 
împuternicirea de a asculta total pe Dumnezeu.  Deci, pentru c  Isus Hristos este 
R scump r torul i Mântuitorul nostru, este numai prin darul credin ei c  putem primi, dela 
Dumnezeu prin Hristos, eliberarea de p cat i de consecin ele lui (Efeseni 2:8). 
 

Duhul Sfânt:  Promisiunea  
lui Dumnezeu a ajutorului S u Divin 

 
 O temelie a Noului Leg mânt este 
promisiunea lui Dumnezeu „Voi pune 
Legea Mea înl untrul [în mintea] lor, o 
voi scrie în inima lor”  (Ieremia 31:33).  În 
Ezekiel 36:26-27 El ne spune cum va 
realiza aceasta:  „V  voi da o inim  nou , 
i voi pune în voi un duh nou; voi scoate 

din trupul vostru inima de piatr , i v  voi 
da o inim  de carne.  Voi pune Duhul Meu 
în voi, i v  voi face s  urma i poruncile 
Mele i s  p zi i i s  împlini i legile 
Mele.”   
 Avem nevoie de ajutorul lui 
Dumnezeu, prin Duhul Lui Sfânt s  i ne 
supunem din inim  i s  ne aducem 
gândurile, atitudinile i faptele pe acela i 
plan cu ale Lui.  Noi trebuie s -i permitem 
Duhului Lui s  devin  for a conduc toare 
în vie ile noastre astfel ca s  putem avea 
aceast  „inim  nou .” 
 Pentru a pricepe cum lucreaz  
Duhul Sfânt în noi, trebuie mai întâi s  
în elegem ce este Duhul lui Dumnezeu. 
 Duhul Sfânt nu este o „persoan ” 
separat  formând o parte dintr-o „Sfânt  
Treime.”  Pur i simplu nu exist  nici o 
dovad  biblic  care s  sus in  credin a 
obi nuit  c  Duhul Sfânt este o persoan  

separat  (pentru dovada biblic , cere sau 
coboar  depe Internet bro ura gratuit  
Cine este Dumnezeu? [Who is God?]).  În 
schimb, în Scripturi Duhul Sfânt este 
descris cel mai des ca puterea lui 
Dumnezeu la lucru în vie ile noastre ca s  
conduc  (vezi Romani 8:14). 
 
Ajutorul Divin prin Duhul Sfânt 
 
 Cum  ne conduce Duhul lui 
Dumnezeu?  S  consider m câteva 
moduri. 
 Duhul Sfânt ne ine în contact cu 

mintea lui Dumnezeu. Duhul lui 
Dumnezeu lucreaz  cu mintea noastr .  
Apostolul Ioan îl descrie în felul acesta:  
„Cine p ze te poruncile Lui, r mâne în El, 
i El în el. i cunoa tem c  El r mâne în 

noi prin Duhul, pe care ni L-a dat”  (1 
Ioan 3:24).  Prin Duhul lui Dumnezeu, pe 
care El ni-l d , noi putem fi influen a i de 
Dumnezeu spre bine. Aceasta este în 
absolut contrast cu lumea din jurul nostru 
i firea noastr  proprie, care ne 

influen eaz  spre r u.   
 Duhul lui Dumnezeu de asemenea 
ne ajut  s  ajungem la o în elegere mai 
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profund  a adev rului S u.  Când Isus a 
promis apostolilor c  le va trimite Duhul, 
El a zis c  „are s  v  c l uzeasc  în tot 
adev rul”  (Ioan 16:13). 
 Duhul lui Dumnezeu inspir  o 

în elegere mai profund  a Cuvântului S u, 

a scopului i voin ei Sale.  Dup  cum ne 
spune 1 Corinteni 2:9-11:  „Dar, dup  cum 
este scris: „Lucruri, pe cari ochiul nu le-a 
v zut, urechea nu le-a auzit, i la inima 
omului nu s-au suit, a a sunt lucrurile, pe 
cari le-a preg tit Dumnezeu pentru cei ce-l 
iubesc.”  Nou  îns  Dumnezeu ni  le-a 
descoperit prin Duhul S u. C ci Duhul 
cerceteaz  totul, chiar i lucrurile adânci 
ale lui Dumnezeu.  În adev r, cine dintre 
oameni cunoa te lucrurile omului, afar  de 
duhul omului, care este în el? Tot a a: 
nimeni nu cunoa te lucrurile lui 
Dumnezeu afar  de Duhul lui Dumnezeu.” 
 F r  Duhul lui Dumnezeu o 
persoan  nu poate în elege în întregime 
Cuvântul i voin a lui Dumnezeu, „c ci, 
pentru el, sunt o nebunie; i nici nu le 
poate în elege, pentruc  trebuiesc judecate 
duhovnice te”  (versul 14). 
 Duhul lui Dumnezeu face posibil  

biruin a.  Nimic din ce ne cere Dumnezeu 
nu este prea greu de realizat cu puterea 
Lui lucrând în vie ile noastre.  Romani 
8:26 ne spune c  Duhul lui Dumnezeu ne 
ajut  în sl biciunea noastr . Pavel 
vorbe te pentru noi to i când a spus:  „Pot 
totul în Hristos, care m  înt re te”  
(Filipeni 4:13). 
 Isus le-a promis Cre tinilor, „la 
Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putin ” 
(Matei 19:26; Marcu 10:27).  Via a 
Cre tin  urmeaz  s  fie una de biruin . 
Dumnezeu nu vrea ca s  r mânem tot a a 
cum am fost când ne-a chemat.  În 
schimb, El ne spune c , „s  nu v  potrivi i 
chipului veacului acestuia, ci s  v  
preface i, prin înnoirea min ii voastre”  
(Romani 12:2).  Cre tinismul este o 
întreag  via  de biruin  i cre tere – de 

transformare a gândurilor i a min ii 
noastre ca s  devenim ca Isus Hristos 
(Filipeni 2:5). 
 Duhul lui Dumnezeu ne face 

con tiin a s  recunoasc  vina i ne ajut  

s  vedem p catul a a cum este cu 

adev rat.  Vorbind de Duhul Sfânt, care 
avea s  fie dat adep ilor S i dup  moartea 
Sa, Isus a zis c  „va dovedi lumea 
vinovat  în ce prive te p catul”  (Ioan 
16:8).  Duhul lui Dumnezeu în untrul 
nostru, lucrând cu con tiin a noastr , ne 
ajut  s  recunoa tem i s  evit m p catul. 
 Duhul Sfânt produce fructe 

dumnezeie ti în noi.  Dup  cum un m r 
produce mere, Duhul lui Dumnezeu 
produce un anumit tip particular de fruct 
în vie ile noastre.  Pavel nume te 
aspectele fructului care ar trebui s  fie 
evidente în acei care sunt condu i de 
Duhul lui Dumnezeu, „dragostea, bucuria, 
pacea, îndelunga r bdare, bun tatea, 
facerea de bine, credincio ia, blânde ea, 
înfrânarea poftelor”  (Galateni 5:22-23). 
 Duhul lui Dumnezeu de asemenea 

ne comforteaz , încurajeaz  i ne ajut .  
Isus Hristos a promis s  le trimit  
adep ilor S i un „Ajut tor”  (Ioan 14:16) 
sau „Mângâietor.”  Adev rata reasigurare 
i putere vine dela Duhul lui Dumnezeu 

locuind în noi.  Noi nu trebuie s  fim 
îngrijora i peste m sur  de ce se poate 
întâmpla cu noi.  Duhul lui Dumnezeu ne 
d  asigurarea c  orice s-ar întâmpla va 
lucra „spre binele celor ce sunt chema i 
dup  planul S u”  (Romani 8:28). 
 
Crescând în maturitate spiritual  
 
 În elegând corect adev rul 
scriptural c  Duhul Sfânt este puterea lui 
Dumnezeu care ne poate transforma 
vie ile ne ajut  s  în elegem mai bine 
scopul i voia Lui pentru noi. 
 Este de asemenea o cheie în 
în elegerea întregului scop i inten ii a 
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Noului Leg mânt.  Dumnezeu nu a stabilit 
Noul Leg mânt pentru a anula legile Sale, 
care sunt sfinte, drepte i bune (Romani 
7:12).  El l-a stabilit ca s  remedieze 
defectul care a fost în oameni (Evreii 8:8) 
– sl biciunea, neascultarea i lipsa de 
credin  care sunt inerente în noi to i i 
care ne conduc la p cat (Romani 3:10-18).  
Prin Duhul S u, Dumnezeu ne d  puterea 
s  dezvolt m un caracter sfânt i drept, i 
s  rezist m tenta iilor i atrac iilor la 
p cat. 

 Cu Duhul lui Dumnezeu lucrând în 
noi, minunata promisiune a lui Dumnezeu 
a Noului Leg mânt din Ieremia 31:33-34 
poate fi împlinit :  „Voi pune Legea Mea 
înl untrul lor, o voi scrie în inima lor; i 
Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi 
poporul Meu.  Nici unul nu va mai înv a 
pe aproapele, sau pe fratele s u, zicând: 
„Cunoa te pe Domnul!” Ci to i M  vor 
cunoa te, dela cel mai mic pân  la cel mai 
mare, zice Domnul; c ci le voi ierta 
nelegiuirea, i nu-Mi voi mai aduce 
aminte de p catul lor.” 

 
Galateni 3:19:  „Ea a fost ad ugat  …pân  cînd avea s  vin  „S mân a” 
 
 Pentru a sublinia importan a rolului lui Hristos în iertare, Galateni 3:19 noteaz  c  
legea [temporar ] „a fost ad ugat  din pricina c lc rilor de lege, pân  cînd avea s  vin  
„S mân a”, c reia îi fusese f cut  f g duin a…” 
 Odat  ce Hristos a venit i a murit pentru înc lc rile acelea, justificarea de gra ie 

prin credin  a venit la dispozi ia tuturor acelora care cred i se poc iesc.   
 Justificarea aceea nu a devenit posibil  prin t ierea împrejur ca  recompens  
câ tigat  de „muncile legii.”  Este [justificarea] disponibil  numai ca un dar – prin credin  – 
întocmai cum i Avraam a fost justificat prin credin .  Aspectele sacrificiale, ceremoniale 
ale legii date la Sinai au fost într-adev r f cute inutile odat  ce Hristos („S mân a”) venise.  
Dar „legea regal ” spiritual , etern  a lui Dumnezeu (Iacov 2:8) continu  pentru Cre tinii de 
ast zi. 
 Regretabil este c  mul i sucesc cuvintele lui Pavel în afara contextului ca s  
contrazic  declara iile f cute de el însu i. 
 În Romani 2:13 Pavel zice categoric, „nu cei ce aud Legea, sunt neprih ni i înaintea 
lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socoti i neprih ni i.”  Justificarea 
[neprih nirea] nici nu este posibil  celor care refuz  s  fie „f c tori” ai legii – adic  a legii 
spirituale i eterne a lui Dumnezeu. 
 O condi ie necesar  important  pentru iertare i împuternicire prin justificare este 
poc in a (Faptele Apostolilor 2:38), care include nu numai regretul pentru înc lc rile din 
trecut ale legii dar i angajamentul de supunere legii lui Dumnezeu din momentul acela 
înainte.   
 Numai atunci poate cineva s  primeasc  pe Duhul Sfânt care prevede „puterea, 
dragostea i chibzuin a” necesare s  biruim p catul (2 Timotei 1:7).  Faptul c  justificarea 
este acordat  numai celor ce „împlinesc” legea spiritual  a lui Dumnezeu îi fac legea Sa 
esen ial  acelui proces. 
 Pentru c  nimeni nu- i poate câ tiga iertarea prin „munci” sau „faptele Legii”  
(Romani 3:28-30) i nimeni nu poate reu i în supunere complet  lui Dumnezeu prin el 
însu i, Pavel întreab , „Deci, prin credin  desfiin m noi Legea?” R spunsul lui: 
„Nicidecum! Dimpotriv , noi înt rim Legea”  (versul 31). 
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 Chiar i în Galateni 3:21 Pavel confirm  clar c  legea i promisiunea nu se opun ci se 
sus in una pe cealalt :  „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.” 
 Legea i promisiunea fiecare are rolul „s  duc  pe mul i fii la slav ” (Evreii 2:10).  
Dar rolul fiec reia este distinct. 
 Legea explic  neprih nirea i condamn  p catul.  Iar aspectele simbolice ale legii 
priveau înainte spre mântuire.  Dar un pardon pentru p cat este posibil numai prin poc in  
i credin  în Isus Hristos, Mântuitorul promis. 

 S  realizeze obiectivul Noului Leg mânt, m re ele legi spirituale ale lui Dumnezeu 
trebuiesc scrise în inimile i min ile celor care sunt ierta i i r scump ra i, astfel ca ei s  aib  
caracterul s -L slujeasc  cu credin  pentru toat  eternitatea (Evreii 10:16).  
 Dar, mai înainte ca aceasta s  aib  loc, dreptatea lui Dumnezeu trebuie satisf cut  
mai întâi prin justificarea sângelui v rsat al lui Isus Hristos. 
 

„Blestemul Legii” 
 
 Galateni 3:10-13 este unul dintre 
cele mai des gre it folosite pasaje din 
Biblie.  Atât în scrieri cât i în predici, 
c rturarii i preo ii la fel, se întorc spre 
pasajul acesta  ca s  suporte o presupunere 
r u  îndrumat  c  Pavel a privit legea lui 
Dumnezeu sa un blestem.  Dar cum a 
putut el s-o considere un blestem când el a 
declarat  în Romani 7:12 c  legea lui 
Dumnezeu era sfânt ? 
 Pavel într-adev r vorbe te despre 
„blestemul Legii” (Galateni 3:13), 
în elegând un blestem decretat de lege.  
Dar el nu se refer  ca îns i legea s  fie 
blestemul. 
 Ce spune Pavel în realitate este 
aceasta:  „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”  (versul 
13). 
 Câteva versuri mai înainte el scrie:  
„C ci to i cei ce se bizuiesc pe faptele 
Legii, sunt supt blestem; pentruc  este 
scris: „Blestemat este oricine nu st ruie te 
în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca 
s  le fac ”  (versul 10). 
 În primul rând, observ  c  
blestemul este aplicabil la „oricine nu 

st ruie te în toate lucrurile scrise în cartea 
Legii, ca s  le fac ”!  Nici un blestem nu 
este pronun at împotriva celor care se 

supun „în toate lucrurile” cerute de lege. 
 Bine-n eles, numai Isus Hristos a 
ascultat vre-odat  de tot ce este în lege, 
f r  s   
Încalce nici o frântur  din ea.  Noi to i 
ceilal i am p c tuit. 
 Ce este atunci „blestemul legii”?  

i în ce fel a devenit Hristos un blestem 
pentru noi?  Ce ne spune Pavel în 
realitate? 
 Aceasta este explicat cu u urin  
de îns i lege.  Galateni 3:10 numai 
parafrazeaz  un pasaj al Vechiului 
Testament:  „Blestemat s  fie cine nu va 
împlini cuvintele legii acesteia, i cine nu 
le va face!” (Deuteronom 27:26).  
Blestemul nu este legea – este clar c  este 

pedeapsa impus  pentru înc lcarea legii. 
 Galateni 3:13 este de asemenea un 
citat condensat al unui pasaj din Vechiul 
Testament care explic  exact cine este 
blestemat i dece:  „Dac  se va omorî un 
om care a s vâr it o nelegiuire vrednic  

de pedeapsa cu moartea, i l-ai spânzurat 
de un lemn, trupul lui mort s  nu stea 
noaptea pe lemn; ci s -l îngropi în aceea i 
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zi, c ci cel spânzurat este blestemat 
înaintea lui Dumnezeu, i s  nu spurci ara 
pe care i-o d  de mo tenire Domnul, 
Dumnezeul t u”  (Deuteronom 21:22-23).  
Acei vinova i de „o nelegiuire vrednic  de 
pedeapsa cu moartea” – meritând 
pedeapsa cu moarta – erau spânzura i de 
un pom dup  ce erau executa i ca s  
serveasc  drept exemplu public.  Ei erau 
expu i în fa a tuturora ca p c to i 
condamna i, blestema i pentru p catele 
lor. 
 Toate fiin ele omene ti sunt 
vinovate de p cat.  Deci, noi to i merit m 

s  fim expu i ca condamna i i p c to i 
„blestema i.” 
 Isus Hristos, fiind r stignit i în 
efect spânzurat pe un lemn ca un criminal 
condamnat, „a purtat p catele noastre în 
trupul S u, pe lemn, pentru ca noi, fiind 
mor i fa  de p cate, s  tr im pentru 
neprih nire”  (1 Petru 2:24). 
 El a suferit întregul blestem – toat  
dizgra ia public  i pedeapsa cu moartea – 
pe care noi to i o merit m.  Aceasta este 
ceea ce a în eles Pavel în Galateni 3:13 
când a scris, „Hristos ne-a r scump rat 
din blestemul Legii, f cându-Se blestem 
pentru noi.” 
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Capitolul 5 
 

Dreptatea i  
judecata lui Dumnezeu 
 
 „Dar, dac  nelegiuirea noastr  pune în lumin  neprih nirea lui Dumnezeu, ce 

vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept cînd Î i dezl n uie mânia? …Nicidecum! 

Pentruc , altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea?”  (Romani 3:5-6). 
 

C  Dumnezeu este un judec tor care ine fiecare fiin  omeneasc  r spunz toare fa  de 
legea Sa este o tem  repetat  din nou i din nou în Scriptur .  Apostolul Pavel elaboreaz  pe 
tema aceasta în scrisoarea sa pentru Romani. 
 Pentru a fi siguri c  în elegem corect ra ionamentul lui Pavel, trebuie s  ne 
reamintim avertismentul lui Petru s  nu citim gre it cuvintele lui Pavel astfel ca s  nu-l 
facem s  par  c  zice ceva diferit de ceea ce a inten ionat.  Dup  cum a observat Petru, 
uneori g sim în scrisorile lui Pavel „unele lucruri grele de în eles, pe cari cei ne tiutori i 
nestatornici le r st lm cesc ca i pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor”  (2 Petru 3:16). 
 Prea adesea astfel de oameni citesc în cuvintele lui Pavel propriile lor credin e i idei 
care sunt complet contrarii Cuvântului lui Dumnezeu i chiar a înv turilor clare ale lui 
Pavel.  Astfel este extrem de important s  citim cu aten ie ce zice Pavel în actualitate în loc 
de a presupune c  p rerea popular  este întotdeauna corect . 
 Multe credin e populare despre ce a înv at Pavel sunt atât de p rtinitoare contra 
scrierilor Vechiului Testament încât ei pierd complet sensul scrisorilor lui Pavel. 
 Ca i cu scrisoarea pentru Galateni, scrisoarea lui Pavel pentru Romani este cu 
regularitate interpretat  gre it de comentatorii Bibliei.  Din cauza ideilor lor preconcepute 
împotriva legii lui Dumnezeu, ei interpreteaz  eronat cuvintele lui Pavel astfel s  le fac  s  
apar  du m noase legilor înv ate în Cuvântul lui Dumnezeu. 
 Un scop principal pentru Pavel s  scrie Romanilor a fost s  pun  un sfâr it problemei 
Cre tinilor gentili i a Evreilor judecându-se unii pe al ii.  El voia ca ei s  vad  c  „to i ne 
vom înf i a înaintea scaunului de judecat  al lui Hristos”  (Romani 14:10; Ioan 5:22-24). 
  
Dreptatea lui Dumnezeu nu cunoa te favori i 
 
 Pentru a- i face p rerea sa clar , Pavel explic  dreptatea lui Dumnezeu i cum se 
leag  de justificarea p c to ilor, indiferent de rasa lor, cultura lor sau în elegerea lor 
anterioar  a legii Sale. 
 „C ci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fa a omului.  To i cei ce au p c tuit 
f r  lege, vor pieri f r  lege; i to i cei ce au p c tuit având lege, vor fi judeca i dup  lege.  
Pentruc  nu cei ce aud Legea, sunt neprih ni i înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc 
legea aceasta, vor fi socoti i neprih ni i”  (Romani 2:11-13).  
 În judecata dela urm , destinul ve nic al fiec rei persoane depinde dac  neascultarea 
lui a legii lui Dumnezeu este iertat  din cauza poc in ei lui personale i a credin ei lui 
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adev rate în Isus Hristos ca Mântuitorul i R scump r torul lui.   To i acei care refuz  s  
satisfac  condi iile acestea vor fi judeca i ca p c to i nepoc i i i vor fi condamna i. 
 În Roma unii dintre converti ii gentili (probabil c  numai pu ini din num rul total) îi 
judecau pe Evei.  Asem n tor, unii dintre Evrei îi judecau pe converti ii gentili. 
 Pavel voia ca ei s  în eleag  c , atunci când este vorba de judecat , Dumnezeu, nu 
are favori i.  To i sunt vinova i de p cat.  To i trebuie s  se poc iasc  de p cat – de 
înc lcarea legii lui Dumnezeu – i s  fie justifica i de sângele lui Hristos ca s  primeasc  
iertarea.  Nu exist  nici o alt  cale de a ob ine favoarea lui Dumnezeu. 
 Astfel Pavel explic :  „A a dar, omule, oricine ai fi tu, care, judeci pe altul, nu te po i 
dezvinov i; c ci prin faptul c  judeci pe altul, te osânde ti singur; fiindc  tu, care judeci pe 
altul, faci acelea i lucruri.   
 „ tim, în adev r, c  judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce s vâr esc astfel de 
lucruri, este potrivit  cu adev rul.  i crezi tu, omule, care judeci pe cei ce s vâr esc astfel 
de lucruri, i pe cari le faci i tu, c  vei sc pa de judecata lui Dumnezeu?  Sau dispre uie ti 
tu bog iile bun t ii, îng duin ei i îndelungii Lui r bd ri? Nu vezi tu c  bun tatea lui 
Dumnezeu te îndeamn  la poc in ?”  (Romani 2:1-4). 
 Dou  lucruri sunt proeminente în remarcile acestea.  Primul, Dumnezeu cere 
poc in  dela fiecare cine caut  iertarea.  Al doilea, El înc  judec  pe fiecare dup  „adev r.” 
 Pentru c  Dumnezeu de asemenea judec  to i oamenii f r  favoritisme, ignoran a 
legii nu scuz  pe nimeni dela condamnarea pe care legea o impune pentru p cat.  Chiar i cei 
care au p c tuit în ne tiin  vor pieri (versul 12) dac  refuz  s  afle adev rul, dac  sunt 
înd r tnici în a opri înc lcarea legii. 
 Numai p c to ii care se poc iesc ar tând o bun voin  de a „împlini legea” (versul 
13) pot fi justifica i de gra ia lui Dumnezeu.  Aceasta este aplicabil  atât la Evrei cât i la   
ne-evrei (gentili), f r  favoritism pentru nici unii. 
 Ca s  accentueze punctul acesta, Pavel acoper  în prima parte a c r ii Romani trei 
aspecte cruciale de cum relateaz  p catul cu dreptatea lui Dumnezeu:  (1) p catul este 
universal i to i oameni sunt vinova i, (2) P catul este cauzat în primul rând de sl biciunile 
firii (vezi Iacov 1:14-15) i (3) consecin ele p catului – când sunt privite din punctul de 
vedere al judec ii finale – este moartea ve nic . 
 
Dece cei mai mul i dintre evrei nu L-au acceptat pe Isus 
 
 La vremea când Pavel a scris scrisoarea c tre Romani, cei mai mul i evrei refuzau  
s -L accepte pe Isus ca Mesia.  Prima Lui venire nu a fost aceea de rege cuceritor la care se 
a teptaser  ei.  Aceasta L-a f cut pe El s  le fie o „piatr  de împiedicare”  (Romani 11:9). 
 Deci Pavel pune în loc fundalul necesar justi iei lui Dumnezeu, astfel ca s  se poat  
adresa efectiv, în capitolele 9 la 11, uneia din întreb rile care au stârnit scrisoarea aceasta.  
Întrebarea aceea a fost:  „„A lep dat Dumnezeu pe poporul S u?” R spunsul lui: 
„Nicidecum!”  (Romani 11:1).  
 Pavel o face clar c  Dumnezeu nu a respins permanent pe Israeli i, inclusiv evreii 
acelei epoci, pentru c  ei îl respinseser  pe Mesia.   Nici nu a abandonat Dumnezeu vre-una 
dintre promisiunile f cute lor. 
 În loc, El cheam  în epoca aceasta numai o „r m i ” a Israelului ca „aleasa” Sa – 
cu restul r mânând orbi spiritual (versurile 5, 7).  Acea orbire „a celorlal i” nu se va termina 
pân  la reîntoarcerea lui Hristos.   
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 Deci orbirea aceea este temporar  – numai o „o parte din Israel a c zut într'o 
împietrire, care va inea pân  va intra num rul deplin al Neamurilor”  (versul 25).  Ceea ce 
înseamn  aceasta este c  în timpul epocii prezente numai o mic  parte a poporului Israelit 
este chemat  acum la poc ire. 
 

Cum a pus Pavel legea  
pe un „picior mai solid” 

 
  Un comentariu al lui Pavel pe care 
mul i îl iau în afara contextului i îl 
interpreteaz  gre it este Romani 3:28:  
„Pentruc  noi credem c  omul este socotit 
neprih nit prin credin , f r  faptele 
Legii.” 
 Ce în elege el prin „f r  faptele 
Legii?” Spunea el c  cineva care urmeaz  
o linie a vie ii care este f r  – contrar  – 
înv turilor legii este pl cut  lui 
Dumnezeu?    
 S  urm m cu aten ie ra ionamentul 
lui.  Numai câteva versuri mai târziu el 
pune i d  r spunsul la o întrebare 
crucial :  „Deci, prin credin  desfiin m 
noi Legea? Nicidecum. Dimpotriv , noi 
înt rim Legea”  (versul 31). 
 Noua Versiune Revizuit  Standard 
a Bibliei, prezint  astfel cuvintele 
puternice ale lui Pavel: „R sturn m noi 
atunci legea prin credin a aceasta?  
Nicidecum!  Dimpotriv  noi sus inem 
legea.”  Iar Noua Biblie Englez  traduce 
în elesul lui  Pavel i mai clar:  „Înseamn  
aceasta c  noi folosim credin a ca s  
submin m legea?  Nicidecum:  noi punem 
legea îns i pe un picior mai solid.” 
 C rturarul biblic Dr. Brad Young 
explic :  „Cuvintele „s  pun  pe un picior 
mai solid” este o mult mai bun  traducere 
a semnifica iei cuvintelor în greac .  
Cuvântul grec histemi, „st ” sau „a pune 

pe un picior solid” este echivalentul 
cuvântului ebraic kiyem, „a cauza s  stea” 
sau „face s  stea prin interpretare 
corect .”  Pavel a dorit s  pun  Torah 
[legea] pe un picior mai solid prin 
credin ”  (Paul Teologul Evreu [Paul the 

Jewish Theologian], 1997, p.97). 
  Pavel este în complet acord cu 
felul în care define te Biblia p catul – c  
p catul este nesupunerea legii lui 
Dumnezeu (1 Ioan 3:4).  El explic  cum 
„prin Lege vine cuno tin a p catului”  -- 
ne spune ce este p catul (Romani 3:20, 
Biblia Ortodox  Român ).  El rezum  
chestiunea în cuvintele acestea:  „Deci, 
Legea e sfânt  i porunca e sfânt  i 
dreapt  i bun ”  (Romani 7:12, Biblia 
Ortodox  Român ).  Aceasta arat  c  
legea este înc  valid . 
 Validitatea legii, îns , nu rezolv  
problema cu oamenii care nu o vor 
observa.  Dumnezeu S-a plâns de vechiul 
Israel:  „O! de ar r mânea ei cu aceea i 
inim  ca s  se team  de Mine i s  
p zeasc  toate poruncile Mele, ca s  fie 
ferici i pe vecie, ei i copiii lor!”  
(Deuteronom 5:29).  Totu i sub Noul 
Leg mânt, o minte i inim  nou  (ce vin 
prin credin a intern  a lui Hristos prin 
Duhul Sfânt) fac posibil  adev rata 
supunere (Ieremia 31:33-34; Evreii 8:7-
13; Galateni 2:20). 

   
Viitoarea mântuire a Israelului 
 
 Atunci Pavel arat  repede c  în viitor „tot Israelul va fi mântuit, dup  cum este scris: 
„Izb vitorul [Isus Hristos] va veni din Sion, i [la a doua venire] va îndep rta toate 
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nelegiurile dela Iacov:  Acesta va fi leg mântul, pe care-l voi face cu ei, când le voi terge 
p catele”  (versurile 26-27).   
 Dumnezeu are un cadru de timp pentru a conduce to i oamenii la poc ire i mântuire.  
Numai relativ pu ini sunt chema i în aceast  epoc . 
 Ace ti pu ini, ale i din toate na iunile, vor fi reînvia i din mor i când Hristos se va 
reîntoarce ca s -L ajute în înv atul „celorlal i” care sunt înc  orbi.  „Ferici i i sfin i sunt cei 
ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preo i ai 

lui Dumnezeu i ai lui Hristos, i vor împ r i cu El o mie de ani”  (Apocalipsa 20:6).  
Dumnezeu a pus de o parte perioada aceasta milenial  plus perioada descris  în Apocalipsa 
20:11-13 ca s  aduc  la poc ire majoritatea „restului” omenirii. 
 La vremea aceea profe ia lui Isaia despre ora ul Ierusalem va deveni o realitate:  
„Voi face iar  pe judec torii t i ca odinioar , i pe sfetnicii t i ca la început. Dup  aceea, 
vei fi numit  cetatea neprih nit , cetatea credincioas .”  Sionul va fi mântuit prin judecat , 
i cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el, vor fi mântui i prin dreptate.  Dar pieirea va 

atinge pe to i cei r zvr ti i i p c to i, i cei ce p r sesc pe Domnul vor pieri”  (Isaia 1:26-
28). 
 Dece a fost în elegerea aceasta atât de important  la vremea când Pavel scria 
scrisoarea sa bisericii din Roma?  A fost important  din cauza unei atitudini anti-evreie ti, 
care îi afecta la vremea aceea pe Cre tinii gentili (ne-evreii) din Roma, i care mai târziu     
s-a extins în întreaga lume, care a trebuit s  fie confruntat . 
 Pavel a voit s  înl ture îns i ideea c  Dumnezeu respingea poporul S u Israel.  El  
s-a adresat acestei chestiunii când a scris cartea Romani.  Dar dup  moartea sa a ap rut din 
nou i este cunoscut  ast zi ca „teologia de înlocuire.”  Este no iunea popular  c  
Dumnezeu i-a înlocuit pe Evrei, ca poporul S u de leg mânt, cu converti ii gentili (ne-
evreii). 
 

Care este leg tura dintre  
Justificare i Mântuire? 

 
 Pentru în elegerea rela iei dintre 
justificare i mântuire, trebuie s  ne d m 
seama de sensurile diferite în care sunt 
folosi i ace ti termeni. 
 S  începem cu ce înseamn  
mântuirea. Poate c  cineva te-a întrebat:  
E ti mântuit?  Aceasta ar trebui în 
actualitate s  ridice o alt  întrebare:  
Mântuit de ce? 
 Pavel explic  în cartea Romani 
predicamentul teribil în care ne afl m noi 
fiin ele omene ti.  El ne spune mai întâi 
c , „to i au p c tuit, i sunt lipsi i de slava 
lui Dumnezeu”  (Romani 3:23).  i atunci 
„plata p catului este moartea”  (Romani 
6:23).   

 Atunci, Mântuirea (izb virea 
divin  sau salvarea), este de p cat i de 
consecin ele lui, consecin a final  fiind 
moartea – moartea ve nic , etern , dup  
cum arat  alte pasaje.  Restul Romani 6:23 
declar  rezultatul mântuirii: „…dar darul 
f r  plat  al lui Dumnezeu este via a 
vecinic  în Isus Hristos, Domnul nostru.” 
 
Mântuirea este realizat  în etape 
 
 Mântuirea lui Dumnezeu este 
realizat  în etape.  Isus Hristos a murit ca 
s  pl teasc  penalizarea pentru p catele 
noastre.  Când noi accept m sacrificiul 
isp itor al lui  Isus Hristos în credin  i 
în p c in  (care include o determinare s  
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ne supunem lui Dumnezeu), noi suntem 
elibera i de sub pedeapsa cu moartea.  Noi 
suntem atunci sub iertare [milostenie] – nu 
mai suntem sub controlul p catului i al 
mor ii (versul 14). 
 Atâta timp cât noi continu m cu 
Dumnezeu – f r  a ne întoarce dela felul 
Lui de via  – noi suntem mântui i.  
Acesta este în elesul mântuirii descris în 
Efeseni 2:  „prin har sunte i mântui i”  
(versurile 5, 8). 
 Cre tinii, îns , înc  se poticnesc i 
p c tuiesc (1 Ioan 1:8).  i fiecare p cat 
este o problem  foarte important  – 
cerând o reînnoire a poc in ei.  De fapt, 
neglijând s  ne poc im pentru o perioad  
extins  de timp poate eventual s  conduc  
la respingerea lui Dumnezeu i la 
pierderea mântuirii (Evreii 2:3; 6:4-8; 
10:26-31). 
 Astfel, fiecare ocazie de c utare i 
primire a iert rii lui Dumnezeu este în 
esen  o reînnoire a mântuirii – mântuirea 
dela a-L respinge pe Dumnezeu i sfâr itul 
teribil la care ar conduce.  Deci, nu numai 
c  „am fost noi mântui i” într-un sens, dar 
adep ii lui Hristos sunt în prezent „în 
procesul de a fi mântui i” continuu (vezi 
Faptele Apostolilor 2:47; 1 Corinteni 
1:18; 2 Corinteni 2:15). 
 Ca o parantez  aici, procesul 
acesta de continu  poc in  i reîntoarcere 
la Dumnezeu este parte din ceea ce 
Scriptura se refer  ca sfin ire – a fi f cut 
sfânt i pus de o parte pentru Dumnezeu.  
Evreii 10:10 spun c  „suntem sfin i i, prin 
jertfa trupului lui Isus Hristos, o dat  
pentru totdeauna” (Biblia Ortodox  
Român ). 
 Totu i, versul 14 spune,  „C ci 
printr-o singur  jertf  El a f cut 
des vâr i i pentru totdeauna pe cei ce sunt 

sfin i i.  A fi sfin it este deci paralel cu a fi 
mântuit la prima poc ire i iertare – i 
fiind sfin it este paralel cu fiind mântuit 

într-un continuu proces de poc ire i 
schimbare. 
 Acesta focar principal al mântuirii, 
este totu i rezultatul final al vie ii eterne 
în Împ r ia lui Dumnezeu.  i r splata 
aceasta vine numai dup  un efort 
concentrat al luptei s  biruim. 
 Isus a vorbit despre aspectul acesta 
al extinderii mântuirii în ace ti termeni:  
„cine va r bda [îndura] pân  la sfâr it, va 
fi mântuit”  (Matei 24:13, Marcu 13:13).  
Mântuirea men ionat  aici este înc  în 

viitor  (vezi de asemenea Faptele 
Apostolilor 15:11; Romani 5:9-10).  i 
procesul de mântuire pe care îl tr im 
ast zi ar fi f r  sens pentru noi dac  nu ar 
conduce la aceast  mântuire final  în 
viitor. 
 
În elesul justific rii 
 
 Integral cu mântuirea este 
chestiunea justific rii.  Termenul acesta se 
refer  la a fi f cut drept, corect sau 
neprih nit.   Literal, înseamn  a fi f cut 
drept – în aliniere perfect  (cu 
Dumnezeu).   
  Noi suntem justifica i sau alinia i 
cu Dumnezeu prima dat  când, prin 
poc ire i credin  în sângele v rsat de 
Hristos pentru isp ire, suntem ierta i de 
p cat(e) i înregistra i de Dumnezeu ca 
neprih ni i.   Aceasta este referit  de Pavel 
c  i-a fost „socotit ” ca neprih nire (vezi 
Romani 4:20-25).  Justificarea în sensul 
acesta este cunoscut  i ca împ care.  
Corespunde cu trecutul mântuirii în care 
noi am fost mântui i de p cat i moarte 
atâta timp cât continu m pe calea lui 
Dumnezeu. 
 Totu i, dup  cum am observat 
deja, Cre tinii nu vor men ine o ascultare 
des vâr it .  Ei înc  p c tuiesc.  Astfel, ei 
au nevoie de ajutor ca s - i men in  
alinierea lor cu Dumnezeu (s  r mân  
justifica i) i, când ei cad în afara alinierii 
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(prin p cat) ei au nevoie continuu s  fie 
realinia i (justifica i sau reîmp ca i). 
 Apostolul Iacov explic  cum 
„omul este socotit neprih nit prin fapte, i 
nu numai prin credin ”  (Iacov 2:24).  El 
vorbe te despre men inerea justific rii 
[neprih nirii] prin fapte.   Totu i, dup  
cum a explicat Pavel, eforul omenesc prin 
el însu i nu poate îndeplini supunerea 
cerut  de Dumnezeu.  Numai prin Hristos 
tr ind în untrul nostru prin Duhul Sfânt 
putem noi reu i în supunere i putem 
r mâne justifica i.  (compar  Galateni 
2:20; Romani 7:7-8; 11). 
 i din fericire, ori de câte ori 
c dem în afar  de aliniere prin p cat înc  
avem sângele lui Hristos care s  ne 
justifice în timp ce noi ne str duim s  
biruim.  Continu  justificare – prin 
supunerea împuternicit  de Hristos, i 
sacrificiul justificativ al lui Hristos, când 
noi nu ne îndeplinim – corespunde cu 
procesul curent  de „a fi  mântui i”. 
 Aceasta ne conduce la mântuirea 
final .  Pentru a conchide, s  observ m în 
Romani 5:1-11 justificarea din trecut prin 
sacrificiul lui Hristos contrastat  cu 
mântuirea viitoare prin via a lui Hristos în 
noi ca s  ne ajute s  perfect m supunerea 
în noi. 
 Aici Pavel scrie:  „Deci, fiindc  
suntem socoti i neprih ni i, prin credin , 
avem (sau: s  avem.) pace [împ care] cu 
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus 
Hristos.  Lui Îi dator m faptul c , prin 
credin , am intrat în aceast  stare de har 
[într-un fel, fiind mântui i], în care 
suntem; i ne bucur m în n dejdea slavei 
lui Dumnezeu. 

 „Ba mai mult, ne bucur m chiar i 
în necazurile  noastre [problemele 
curente]; c ci tim c  necazul aduce 
r bdare [perseveren  în credin  i 
supunere], r bdarea aduce biruin  în 
încercare, iar biruin a aceasta aduce 
n dejdea [în mântuirea viitoare].  Îns  
n dejdea aceasta nu în eal , pentruc  
dragostea lui Dumnezeu [pe care 1 Ioan 
5:3 o define te ca supunerea poruncilor lui 
Dumnezeu]  a fost turnat  în inimile 
noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost 
dat. 
 „C ci, pe cînd eram noi înc  f r  
putere [incapabili de supunere corect ], 
Hristos, la vremea cuvenit  a murit pentru 
cei nelegiui i.  Pentru un om neprih nit cu 
greu ar muri cineva; dar pentru 
binef c torul lui, poate c  s-ar g si cineva 
s  moar .  Dar Dumnezeu Î i arat  
dragostea fa  de noi prin faptul c , pe 
cînd eram noi înc  p c to i, Hristos a 
murit pentru noi.  Deci, cu atât mai mult 
acum, când suntem socoti i neprih ni i, 

prin sângele Lui, vom fi mântui i prin El 
de mânia lui Dumnezeu [pedeapsa pentru 
p cat, moartea final ]. 
 „C ci, dac  atunci cînd eram 
vr jma i, am fost împ ca i cu Dumnezeu, 

prin moartea Fiului S u, cu mult mai mult 
acum, cînd suntem împ ca i cu El, vom fi 

mântui i prin via a Lui [în untrul nostru 
ca s  ne ajute s  cre tem în supunere i 
prin ac iunea lui de Marele nostru Preot].  

i nu numai atât, dar ne i bucur m în 
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus 
Hristos, prin care am c p tat împ carea.” 

 
Gentilii (ne-evreii) trebuie s  fie „altoi i” pe familia lui Avraam 
 
  Deci Pavel a refuzat cu t rie ideea c  Dumnezeu înlocuia na iunea Israelului – 
inclusiv Evreii primului secol – ca poporul Lui de leg mânt.  În schimb, converti ii gentili 
erau „altoi i” pe r d cina Israelului (Romani 11:17-19).  „R d cina” sau str mo ul 
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Israelului a fost Avraam, c ruia Dumnezeu îi f cuse promisiunea c  Mântuitorul avea s  
vin  din descenden ii lui. 
 Speran a gentililor, deci, zace în împ rt irea mo tenirii promise Israelului, nu în 

înlocuirea lor sau primirea unei mo teniri diferit  de a lor. A a cum a explicat Pavel 
Cre tinilor din Galatia, „dac  sunte i ai lui Hristos, sunte i „s mân a” lui Avraam, 
mo tenitori prin f g duin ”  (Galateni 3:29). 
 Dup  cum a fost explicat mai sus, un factor major în gândirea lui Pavel este c  în 
timpul acestei „epoci rele”  (Galateni 1:4), Dumnezeu nu cheam  la poc in  o majoritate 
nici a Evreilor i nici a gentililor.  A a c  el demonstreaz  c  converti ii gentili nu trebuie s  
presupun  c  chemarea lor înseamn  c  Dumnezeu „a aruncat la o parte” pe descenden ii 
fizici ai Israelului (fie în via , deceda i sau care se vor na te în viitor). 
 Cele mai multe fiin e omene ti, atât Evreii cât i gentilii, vor fi chema i la poc in  – 
pentru scopul de a primi mântuirea – numai dup  reîntoarcerea lui Hristos.  De fapt, mul i 
dintre ei vor a tepta în mormintele lor, f r  cuno tin  de trecerea timpului, pân  la învierea 
mor ilor proorocit  de Ezekiel (Ezekiel 37:1-14). 
 Apocalipsa 20:5 confirm  învierea aceea în Noul Testament i explic  cum c  va 
avea loc dup  ce prima mie de ani a domniei lui Isus Hristos pe p mânt se va sfâr i.  
Împlinirea ultim  i cea mai m rea  a Noului Leg mânt proorocit  în Ezekiel i în alte 
locuri va avea loc dup  reîntoarcerea lui Hristos.  (Pentru mai multe am nunte, te rug m s  
ceri sau s  cobori depe Internet la www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/ bro ura noastr  
gratuit  (Ce se întâmpl  dup  moarte?).  Învierea aceasta viitoare este unul dintre motivele 
pentru care Pavel instrue te gentilii Cre tini s  nu „se f leasc ” ca i cum ei ar înlocui pe 
Israeli i în planul de mântuire al lui Dumnezeu (Romani 11:18).  El îi vroia s  vad  dece ei, 
ca ramurile naturale rupte ale Israelului, ar trebui s  se vad  cu umilin  pe ei în i i ca 
„altoi i” cu mil  pe „pomul de m slin” al urma ilor lui Avraam (versurile 13-25).  Ei nu 
aveau nici un motiv pentru f lit. 
 Pavel a accentuat de asemenea c  toate promisiunile din trecut f cute Israelului vor fi 

împlinite pentru c  „lui Dumnezeu nu-i pare r u de darurile i de chemarea f cut ”  (versul 
29).  Dumnezeu nu- i calc  niciodat  promisiunile. 
 Când Isus se va reîntoarce, descenden ii naturali ai Israelului se vor supune domniei 
Lui (Ieremia 23:3-6).  La vremea aceea Dumnezeu va confirma Noul Leg mânt cu ei ca 
na iune, ca poporul Lui ales pe care El nu l-a respins (Ieremia 31:33-34). 
 De asemenea la vremea aceea, Dumnezeu va înscrie legile Sale în min ile i inimile 
lor (versul 33), transformându-i în na iunea Sa aleas  de înv tori spirituali capabili.  Ca o 
na iune convertit , ei vor putea s -L ajute pe Isus Hristos s  înve e toate na iunile lumii cum 
s  pun  în practic  c ile lui Dumnezeu, inclusiv legea Sa (Isaia 2:3; Zaharia 8:22-23).  
Fiecare promisiune f cut  Israelului va fi împlinit . 
 

Anuleaz  Romani 14  
legea c rnurilor necurate? 

 
 Mul i cred c  Romani 14 spune c  
Cre tinii sunt acum elibera i de restric iile 
anterioare cu privire la c rnurile pe care le 
pot mânca.  Ei citeaz  ca dovad  versul 
14, în care Pavel a scris, „Eu tiu i sunt 

încredin at în Domnul Isus, c  nimic nu 
este necurat în sine, i c  un lucru nu este 
necurat de cât pentru cel ce crede c  este 
necurat.” 
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 Aceast  abordare, totu i, nu ia în 
considera ie contextul scrisorii lui Pavel i 
cuvintele specifice grece ti pe care le-a 
folosit. 
 Multe resurse Biblice sunt de 
acord c  Pavel a scris cartea 1 Corinteni în 
jurul lui  55 A.D. i c  a scris scrisoarea 
Romanilor din Corint în 56 sau 57.  
Controversa alimentelor în Corint 
(reflectat  în capitolele 8 i 10) a fost 
asupra c rnilor sacrificate idolilor. 
 Pentru c  Pavel le scria Romanilor 
din Corint, unde aceasta fusese o 
chestiune important , subiectul era 
proasp t în mintea lui Pavel i este baza 
logic , suportat   de Biblie pentru 
comentariile sale din Romani 14. 
 
În elegând inten ia lui Pavel 
 
 Acei care presupun c  subiectul 
din Romani 14 este o retragere a legii lui 
Dumnezeu cu privire la animalele curate 
i necurate trebuie s  for eze interpretarea 

aceasta în text pentru c  nu are nici o baz  
biblic .  Capitolul însu i arat  c  discu ia 
privea c rnurile sacrificate idolilor. 
 Versul 2 contrasteaz  individul 
care „nu m nânc  decât verde uri” cu unul 
care „poate s  m nânce de toate” – atât 
carne cât i verde uri.  Versul 6 discut  
mâncatul versus nemâncatul i este 
interpretat în diferite feluri ca referindu-se 
la postit (f r  mâncare sau b utur ), 
vegetarianism (consumarea numai de 
verde uri) sau mâncatul sau nemâncatul 
c rnii sacrificate idolilor. 
 Versul 21 arat  cum carnea oferit  
idolilor a fost chestiunea subliniat  în 
capitolul acesta:  „Bine este s  nu m nânci 
carne, s  nu bei vin i s  te fere ti de orice 
lucru, care poate fi pentru fratele t u un 
prilej de c dere, de p c tuire sau de 
sl bire.”  Romanii acelei epoci ofereau în 
mod obi nuit idolilor atât carne cât i vin, 

cu por iuni ale ofertelor fiind vândute mai 
târziu la pia . 
 Biblia Aplicat  în Via  [The Life 

Application Bible] comenteaz  asupra 
versului 2:  „Sistemul antic de sacrificii a 
fost la centrul vie ii religioase, sociale i 
casnice a societ ii Romane.  Dup  ce un 
sacrificiu a fost prezentat unui zeu într-un 
templu p gân, numai o por iune din el a 
fost ars .   Ceea ce a r mas a fost adesea 
trimis  la pia  pentru a fi vândut .  Astfel 
Cre tinii ar fi putut cu u urin  – chiar f r  
s  tie – s  cumpere la pia  o asemenea 
carne sau s-o m nânce în casa unui 
prieten. 
 „Trebuie ca un Cre tin s  judece 
sursa unei asemenea c rni?   Unii au 
crezut c  nu era nimic r u în mâncatul 
c rnii care fusese oferit  idolilor, pentruc  
idolii erau f r  valoare i fal i.  Al ii 
verificau cu grij  sursa c rnii sau renun au 
complet la mâncatul de carne, pentru a 
evita o con tiin  vinovat .” 
 Pavel explic  în 1 Corinteni 8 c  
grija principal  a unui Cre tin era s  nu- i 
întineze propria sa con tiin a sau 
con tiin a altor Cre tini.  Cre tinii evrei ar 
fi fost în special înclina i s  se simt  
contamina i de orice lucru legat de 
idolatrie.  Dar, pentruc  un idol nu poate, 
prin el însu i, s  fac  nimica pur sau 
spurcat, con tiin a individului, nu idolul, 
este chestiunea real . 
 Deci, care este scopul 
instruc iunilor lui Pavel cu privire la 
mâncat sau nemâncat din Romani 14?  
Depinzând de con tiin a lor, credincio ii 
de atunci aveau mai multe alegeri.  Acei 
care doreau s  fie siguri c  evit  carnea 
sacrificat  idolilor puteau alege s  nu 
m nânce decât verde uri sau s  posteasc  
– s  evite mâncare cu totul – când erau 
prezenta i cu posibilitatea de a consuma 
carne de surs  dubioas .   
 Pentru acei a c ror con tiin e nu 
erau tulburate de mâncatul c rnii 
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cump rate la pie ele locale, numai pentru 
c  ar fi putut s  fi fost oferit  ceremonial 
idolilor, op iunea aceasta le era deschis , 
cu o important  restric ie.  Ei trebuiau s  
considere (în special la mesele comune 
unde ofensele puteau s  aib  loc mai u or) 
mai întâi con tiin a celorlal i prezen i, s  
aib  grij  s  nu ofenseze pe nimeni. 
 În acest context, a zis Pavel, 
„fiecare s  fie deplin încredin at în mintea 
lui” (versul 5) pentru c  „tot ce nu vine 
din încredin are, e p cat” (versul 23). 
 
Cuvintele grece ti clarific  în elesul lui 
Pavel 
 
 O în elegere a cuvintelor grece ti 
folosite de Pavel ne poate de asemenea 
ajuta s  în elegem ce a avut el în gând.   
 Scriitorii Noului Testament s-au 
referit la dou  concep ii de necurat, 
folosind cuvinte grece ti diferite ca s  
comunice cele dou  în elesuri.  Necurat se 
poate referi la animalele pe care 
Dumnezeu nu a inten ionat s  fie 
consumate ca mâncare (descrise în 
Leviticul 11 i Deuteronom 14).  Necurat 
se poate de asemenea referi la necur enia 

ceremonial .  
 În Romani 14 Pavel folose te 
cuvântul koinos, care înseamn  „obi nuit,” 
„ordinar,” „banal”  ( Dic ionarul complet 
al traduc torului al lui Vine al cuvintelor 
din Vechiul i Noul Testament [W.E. 
Vine’s Complete Expository Dictionary of 
Old and New Testament Words], 1985, 
„Necurat,” p. 649).  În adaos la 
semnifica ia de „comun,” „banal,” 
„ordinar” i „de ob te” (vezi Faptele 
Apostolilor 2:44; 4:32; Tit 1:4; Evreii 
10:29), cuvântul este de asemenea aplicat 
la lucruri considerate contaminate sau 
spurcate.  Cuvântul acesta, împreun  cu 
verbul lui koinoo, este folosit în Marcu 
7:2; 15:23, unde este evident c  se refer  
la necur enia ceremonial . 

 Koinos i koinoo apar prin tot Noul 
Testament c  se refer  la felul acesta de 
necur enie de ceremonie.  Ceva ar putea 
fi „obi nuit” – necurat de ceremonie – 
chiar dac  altfel era considerat o carne 
curat  conform scripturi. 
 Un cuvânt complet diferit, 
akathartos, este folosit în Noul Testament 
pentru acele animale pe care Scripturile le 
specific  ca fiind necurate.  Ambele 
cuvinte, koinos i akathartos, sunt folosite 
în Faptele Apostolilor 10, unde Petru 
distinge între dou  concep ii de 
necur enie folosind ambele cuvinte în 
versul 14. 
 Când Pavel spune în Romani 
14:14 c :  „Eu tiu i sunt încredin at în 
Domnul Isus, c  nimic nu este necurat 
[koinos, sau „ordinar”] în sine,” el ajunge 
la aceea i concluzie la care ajunsese mai 
devreme în Corinteni:  Numai pentru c  o 
carne, care fusese altfel legal de mâncat, 
poate s  fi fost asociat  cu închin ciunea 
la idoli nu înseamn  c  numai este bun  
pentru consumul omenesc.  Dup  cum 
vedem din context, Pavel nu discuta deloc 
restric iile dietetice biblice.   
 Pavel continu  s  declare în 
Romani 14:20 c  „toate lucrurile 
[mânc rurile] sunt curate.”  Cuvântul 
tradus „curat” este katharos, însemnând 
„f r  impurit i, f r  defecte, f r  pat ” 
(Vine, „Curat, cur enie, a cur i, 
cur ind,” p. 103). 
 C rni „curate” ca atare nu sunt 
adresate în Noul Testament, deci nu exist  
un cuvânt specific care s  le descrie.  
Katharos este un cuvânt folosit s  descrie 
tot felul de cur enie i puritate, inclusiv 
farfurii curate (Matei 23:26), lume (Ioan 
13:10) i haine (Apocalipsa 15:6; 19:8, 
14), religie „pur ” (Iacov 1:27), aur i 
sticl  (Apocalipsa 21:18). 
 Ne d m seama c , atât în versul 14 
cât i în 20 ai Romani 14, cuvântul 
mâncare sau carne nu apare în textul 
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original grec, dar a fost introdus de 
traduc torii de mai târziu.  Nici un obiect 
specific nu este men ionat cu privire la 
cur enie sau necur enie.  Sensul 
versurilor acestea este mai mult c  „nimic 
nu este necurat [koinos: ordinar sau 
pâng rit prin ceremonie] în sine,” i „toate 
lucrurile sunt curate” [katharos: f r  
impurit i, defecte sau pete]. 
 Ce vrea Pavel s  arate este c  
asocierea mânc rii cu activitatea idolatr  

nu are nici un efect asupra mânc rii ca 
fiind comestibil  sau necomestibil .  
În eles în contextul acesta,  Romani 14 nu 
transmite permisiunea de a ignora legile 
biblice asupra c ror c rnuri sunt curate i 
care sunt necurate.  (Pentru a afla mai 
mult, cere bro ura gratuit  Ce ne înva  

Biblia despre c rnurile curate i 

necurate? [What does the Bible Teach 

About  Clean and Unclean Meats?] . 

  
Deformarea justific rii prin Hristos 
 
 Acum ar trebui s  fie mai u or de în eles motivul lui Pavel de a se adresa problemei 
judec ii între Cre tinii din Roma.  Dac  ei nu reu eau s  în eleag  corect motivul pentru 
chemarea lor, Pavel a tiut c  se vor îndrepta în curând spre dezastru. 
 A a c  el explic , „A a dar, omule, oricine ai fi tu, care, judeci pe altul, nu te po i 
dezvinov i; c ci prin faptul c  judeci pe altul, te osânde ti singur; fiindc  tu, care judeci pe 
altul, faci acelea i lucruri” (Romani 2:1).  Calificarea pentru justificare a fiec rui grup era pe 
aceea i baz  – prin Isus Hristos (versul 26), i nu pentru c  un grup era superior altuia. 
 În Romani 4, Pavel se refer  la exemplul lui Avraam, a c rui credin  l-a mi cat s -l 
asculte pe Dumnezeu (Evreii 11:8).  Scopul lui a fost s -i ajute pe converti ii gentili s - i dea 
seama c  supunându-se poruncilor lui Dumnezeu este o parte esen ial  a poc irii. 
 Pavel este de acord cu Iacov c  „Tot a a i credin a: dac  n-are fapte, este moart  în 
ea îns i”  (Iacov 2:17, 26).  Astfel Pavel explic  cum credin a lui Avraam ar trebui s  fie 
privit  ca baza pentru credin a lui, în loc ca supunerea lui s -i fie baza pentru credin  
(Romani 4:13; compar  cu Iacov 2:18-24).  Avraam a în eles clar c  el a avut nevoie de 
ajutor pentru a putea s -l asculte pe Dumnezeu.  El nu L-a ascultat pe Dumnezeu pentru a 
primi credin , în loc Dumnezeu i-a dat credin  lui Avraam astfel ca el s  poat  i s -l 
asculte pe Dumnezeu. 
 Descenden ii naturali ai lui Avraam prin nepotul s u Iacov, îns , nu i-au urmat 
exemplul de credin  ascult toare.  La vremea lui Pavel, încrederea lor s-a bazat în cea mai 
mare parte pe percep ia gre it  a neprih nirii lor superioare. 
 Ca rezultat, cei mai mul i Evrei nu au putut s  vad  nevoia lor disperat  pentru 
justificarea în Hristos.  Ei anticipau un Împ rat, care avea s  resping  armiile romane i s -i 
ridice la proeminen a pe care ei credeau c  o merit , dar nu ca un Mântuitor care avea s  
preia p catele lor.  
 Astfel Pavel explic  în Romani 5:1-17, beneficiile de a fi justificat prin credin .  
Beneficiile acelea includ „pacea cu Dumnezeu” (versul 1), accesul direct la El prin credin  
(versul 2) i „darul neprih nirii” – f cut posibil prin iertarea vinov iei din trecut i darul 
Duhului Sfânt (versul 17). 
 F r  beneficiile acestea gra ioase, nici unul nu-i poate face pl cerea lui Dumnezeu.  
Astfel, poc in a, iertarea p catelor prin sângele v rsat al lui Hristos i primitul darului 
Duhului Sfânt sunt esen iale pentru a deveni un popor sfânt. 
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 Sau, dup  cum explic  Pavel, „Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost 
îngropa i împreun  cu El, pentru ca, dup  cum Hristos a înviat din mor i, prin slava Tat lui, 
tot a a i noi s  tr im o via  nou ”  (Romani 6:4). 
 
R spunsul corect pentru iertarea lui Dumnezeu 
 
 Devenind o persoan  nou , transformat  prin puterea Duhului lui Dumnezeu, este 
obiectivul pe care Pavel voia s  pun  accentul principal al Cre tinilor din Roma.  El încerca 
s -i ajute s  priceap  complet c  tr itul acestei „vie i noi” este îndeplinit  prin supunerea din 
inim  lui Dumnezeu. 
 Numai acei care sunt ierta i prin poc ire, i sunt condu i de Duhul Sfânt într-un mod 
de via  de supunere, dezv luit  în legile i înv turile spirituale ale lui Dumnezeu, vor 
reu i în acel umblat spiritual.  Astfel, Pavel continu :  „Nu ti i c , dac  v  da i robi cuiva, 
ca s -l asculta i, sunte i robii aceluia de care asculta i, fie c  este vorba de p cat, care duce la 
moarte, fie c  este vorba de ascultare, care duce la neprih nire?”  (versul 16). 
 Atunci, ca rezultat „acum, odat  ce a i fost izb vi i de p cat i v-a i f cut robi ai lui 
Dumnezeu, ave i ca rod sfin irea, iar ca sfâr it: via a vecinic .  Fiindc  plata p catului este 
moartea: dar darul f r  plat  al lui Dumnezeu este via a vecinic  în Isus Hristos, Domnul 
nostru”  (versurile 22-23). 
 Pavel începe Romani 7 cu exemplul dezleg rii unei femei m ritate de preten ia 
legal  asupra ei de c tre so ul ei odat  ce a murit.  Moartea lui o dezleag  pe ea din c s toria 
aceea.  Prin compara ie, el explic  cum „prin trupul lui Hristos, i voi a i murit în ce prive te 

Legea…”  (versul 4).   
 Observ  c  Pavel nu spune c  Legea a murit.  În schimb, noi am murit pentru lege 
prin poc ire.  Adic , preten ia legii asupra vie ii noastre ca pedeaps  pentru înc lcarea ei se 
consider  satisf cut  prin moartea sacrificial  a lui Isus Hristos în locul nostru.   
 Punctul lui Pavel este c , la fel ca femeia dezlegat  de legea specific  legând-o de 
fostul ei so , i noi prin moartea lui Isus  putem fi dezlega i de cerin ele specifice pentru 
moarte ale legii pentru p catele din trecut.  Ca r spuns, trebuie „s  aducem road  pentru 
Dumnezeu,” în contrast cu „roade pentru moarte”  (Romani 7:4-5). 
 Dezlegarea aceasta este numai pentru condamnarea la moarte pe care legea o impune 
tuturor p c to ilor.  Nu este o dezlegare dela orice obliga ie de a respecta i practica calea 
neprih nit  de via  definit  de lege. 
 Pavel o rezum  în felul acesta:  „Dar acum, am fost izb vi i de Lege [de 
condamnarea ei la moarte], i suntem mor i fa  de Legea aceasta, care ne inea robi 
[condamnarea pentru c  p c tuisem], pentru ca s  slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar 
nu dup  vechea slov  [a legii, ca i cum am fi înc  sub condamnarea legal ]”  (versul 6). 
 Punctul lui este c  abordarea corect  a supunerii lui Dumnezeu, dup  ce am fost 
ierta i, este s  dep im simpla liter  a legii (compar  Matei 5:20).  Noi ar trebui s  i ne 
supunem conform inten iei (spiritul) ei, i nu numai f când strictul minim a ceea ce este 
declarat explicit.  Ne serve te ca ghid al nostru în ob inerea gândirii i comport rii 
neprih nite. 
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A propov duit Pavel c  toate  
zilele de închin ciune sunt la fel? 

 
 În Romani 14:5-6, Pavel a scris:  
„Unul socote te o zi mai pe sus decât alta; 
pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare 
s  fie deplin încredin at în mintea lui.  
Cine face deosebire între zile, pentru 
Domnul o face. Cine nu face deosebire 
între zile, pentru Domnul n-o face. Cine 
m nânc , pentru Domnul m nânc ; 
pentruc  aduce mul miri lui Dumnezeu. 
Cine nu m nânc , pentru Domnul nu 
m nânc ; i aduce i el mul miri lui 
Dumnezeu.” 
 Mult  lume presupune din acest 
pasaj c  ceea ce spune Pavel este c  nu are 
importan  ce zi alege cineva pentru 
odihn  sau rug ciune atâta timp cât el este 
„deplin încredin at în mintea lui” i 
„pentru Domnul o face.”   
 Înseamn  oare aceasta c  a Patra 
Porunc , spunându-ne s  ne reamintim de 
a aptea zi de Sabat i s-o inem sfânt , nu 
mai este necesar  pentru Cre tini?  A 
propov duit Pavel c  ziua de Sabat nu este 
cu nimic diferit  de oricare alt  zi sau c  
suntem liberi s  ne alegem noi singuri ce 
zi dorim s  observ m? 
 Pentru a ajunge la concluzia 
aceasta, cineva trebuie s-o citeasc  în vers, 
pentru c  – observ  cu aten ie – ziua de 

Sabat nu este nic ieri men ionat  aici.   În 
fapt, cuvântul Sabat sau referin e la inutul 
Sabatului nu sunt nic ieri de g sit în 
cartea Romani.  Referin a aici este simplu 
la „zile,” nu la Sabat sau orice alte zile de 
odihn  sau rug ciune poruncite de 
Dumnezeu. 
 ine în minte c  Pavel, a scris mai 
devreme în aceea i epistol , „A a c  
Legea, negre it, este sfânt , i porunca 
este sfânt , dreapt  i bun ”  (Romani 
7:12), „Pentruc  nu cei ce aud Legea, sunt 
neprih ni i înaintea lui Dumnezeu, ci cei 
ce împlinesc legea aceasta, vor fi socoti i 

neprih ni i”  (Romani 2:13) i „dup  omul 
din l untru îmi place Legea lui 
Dumnezeu”  (Romani 7:22).  Dac  ar fi 
spus aici c  inând ziua de Sabat a lui 
Dumnezeu era f r  importan , ar fi total 
inconsistent cu alte declara ii clare ale lui 
din aceea i scrisoare mai târziu.  De 
asemenea, nici un scriitor al Noului 
Testament nu se refer  la Sabat în 
asemenea expresii imprecise ca „o zi.” 
 
Contextul arat  semnifica ia „zilelor” 
 
 Ce sunt atunci „zilele” men ionate 
de Pavel aici?  Pentru a afla trebuie s  ne 
uit m la context. 
 Observ  mai întâi c  discu ia era 
s  „nu v  apuca i la vorb  asupra p rerilor 
îndoielnice”  (versul 1).  Acestea erau 
chestiuni de „opinie,”  ceea ce ne spune c  
Pavel nu se adresa chestiunilor declarate 
clar în Scripturi, cum ar fi unde i când s  
observe ziua de Sabat. 
 Pasajul în chestiune despre zile 
este în versurile 5 i 6, imediat între 
referin a la mâncatul c rnii, vegetarianism 
i postit în versurile 2, 3 i 6.  Nu exist  o 

leg tur  biblic  între ziua de Sabat i 
oricare dintre lucrurile acestea, deci 
cineva trebuie s  ia versurile cu totul în 
afar  din context ca s  presupun  c  Pavel 
se referea la ziua de Sabat. 
 Comentariul traduc torului Bibliei 

[The Expositor’s Bible Commentary] 

explic  astfel, „asocia ia strâns  
contextual  cu mâncatul sugereaz  c  
Pavel avea în minte o zi special  pus  de o 
parte pentru observare ca un timp pentru 
banchet sau postit”  (Everett Harrison, 
1976, vol. 10, p. 146).  Este aparent c  
Pavel nu discuta Sabatul dar alte zile în 
care era practicat postitul sau ab inerea 
dela anumite mânc ruri. 
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 Pavel scria unei biserici 
amestecate de Evrei i credincio i gentili 
în Roma (Romani 1:13, 2:17).  Obiceiurile 
personale de mâncat i postit, care nu erau 
adresate clar în Scripturi, deveniser  un 
punct de discu ie pentru unii. 
 Talmudul înregistreaz  c  mul i 
Evrei din vremea aceea posteau lunea i 
joia.  Ei aveau de asemenea alte zile 
tradi ionale de postit (compar  Zaharia 
7:3-5).  Pentru c  unii membri ai bisericii 
evreie ti din Roma îi criticau cu dreptate 
de sine pe al ii (Romani 2:17-24), poate c  
ei deveniser  ca fariseul care se l udase 
c , „Eu postesc de dou  ori pe s pt mân ”  
(Luca 18:12), i s-au socotit pe ei ca mai 
drep i decât al ii care nu posteau în 
acelea i zile. 
 Este posibil ca membrii bisericii 
din Roma încercau s  for eze postitul în 
anumite zile asupra altor Cre tini de 
acolo, îmboldindu-l pe Pavel s  adreseze 
întrebarea „Cine e ti tu, care judeci pe 
robul altuia?”  (versul 4).  Pavel se pare c  
punea lucrurile într-o perspectiv  corect  
accentuând c  postitul este un exerci iu de 
închin ciune voluntar ne limitat la o 
anumit  zi.  Deci, postitul unui individ 
într-o anumit  zi, în timp ce altul 
m nânc , nu-l face cu nimic mai sfânt pe 
unul sau pe cel lalt. 
 
Dece unii evitau carnea? 
 
 În versurile 2 i 3 Pavel discut  
vegetarianismul („altul, care este slab, nu 
m nânc  decât verde uri”) i continu  
aceea i tem  în versul 6 („cine m nânc … 
cine nu m nânc ”). 
 Contextul arat  c  unii membri ai 
congrega iei de acolo mâncau carne, pe 
când al ii se ab ineau dela mâncatul c rnii.  
Vegetarienii erau cel mai probabil membri 
care „se temeau c  ar putea (f r  s  tie) 
s  m nânce carne care fusese oferit  la 
idoli sau era într-alt fel necurat  

ceremonial (lucru care s-ar fi putut 
întâmpla cu u urin  într-un asemenea loc 
ca Roma), încât ei se ab ineau cu totul 
dela carne”  (W.J. Conybeare and J.S. 
Howson, Via a i Scrisorile Sfântului 

Pavel [The Life and Epistles of St. Paul], 
1974, p. 530). 
 În 1 Corinteni 8 i 10, Pavel s-a 
adresat chestiunii mâncatului c rnii care s-
ar fi putut s  fi fost sacrificat  idolilor i 
în consecin  ar fi putut fi v zut  de unii 
membri ca necorespunz toare pentru 
mâncat.  Ideea lui Pavel în capitolul acela 
a fost c  asocierea necunoscut  a c rnii cu 
activitatea idolatr  nu f cea mâncarea 
necorespunz toare pentru consum. 
 Pavel se adresa aceleia i probleme 
atât Romanilor cât i Corintenilor, pe 
nume, dac  membri ar trebui s  evite 
c rnurile care ar fi putut s  fie asociate cu 
activit ile idolatre de închin ciune. 
 Aceasta este indicat  de referin a 
lui Pavel la carnea „necurat ” din Romani 
14:14. În loc s  foloseasc  cuvântul grec 
folosit s  descrie acele c rnuri din Vechiul 
Testament ca necurate, el a folosit un 
cuvânt însemnând „comun,” „ordinar” sau 
„pâng rit,” care ar fi mai potrivit în 
descrierea c rnii care fusese sacrificat  
idolilor. (Pentru mai multe am nunte, vezi 
„Anuleaz  Romani 14 legea c rnurilor 
necurate?” începând la pagina 74).   
 Sfatul lui Pavel din 1 Corinteni 8 a 
fost la fel cu acela din Romani 14:15:  S  
fii în special de atent s  nu ofensezi un alt 
membru, cauzându-l s  se împiedice sau 
s  piard  credin a, peste chestiunea 
c rnurilor.  
 În nici un fel nu a fost aceasta 
legat  de observarea  Sabatului pentru c  
Sabatul lui Dumnezeu este o zi de 
s rb toare (Leviticul 23:1-3), nu o zi în 
care cineva trebuie s  se ab in  dela 
mâncatul c rnii.  Sabatul nu este nic ieri 
men ionat în scrisoarea lui Pavel pentru 
Romani; simplu, aceasta nu a fost 
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problema.  (Pentru a afla mai mult, cere 
bro ura noastr  gratuit  Dela Apus la 

Apus:  Sabatul de odihn  al lui Dumnezeu 

[Sunset to Sunset:  God’s Sabbath Rest]). 
 Acei care se uit  la Romani pentru 
justificarea p rerii lor c  Pavel a abrogat 
observarea legilor Vechiului Testament 
întâmpin  dificultatea ad ugat  s  explice 
dece, dac  scopul lui era s  sus in  c  

legile acelea au fost terminate, Pavel 
citeaz  din acela i Vechi Testament mai 
mult de 80 de ori în aceea i scrisoare ca 
autoritate pentru înv turile sale.  Numai 
acest simplu fapt confirm  p rerea lui 
Pavel c  „Legea, negre it, este sfânt , i 
porunca este sfânt , dreapt  i bun ”  
(Romani 7:12).   

 
Aducând sub control sl biciunile noastre carnale 
 
 Odat  ce el stabile te c  noi urm m s  umbl m în via a nou  rezistând tenta iilor la 
p cat, Pavel începe s  se adreseze cum putem noi birui sl biciunile firii noastre carnale, cu 
poftele ei rele, prin puterea Duhului Sfânt. 
 În restul Romani 7 Pavel se folose te pe sine ca un exemplu, descriind propria sa 
lupt  cu acelea i pofte i impulsuri carnale care ne ispitesc pe noi s  p c tuim.  El 
contrasteaz  marele lui respect pentru legea lui Dumnezeu cu atragerile c tre r ul împotriva 
c ruia trebuie s  se lupte în propria sa carne. 
 „A a c  Legea, negre it, este sfânt , i porunca este sfânt , dreapt  i bun .  Atunci, 
un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar p catul, tocmai ca s  ias  la iveal  ca p cat, 
mi-a dat moartea printr-un lucru bun [legea], pentru ca p catul s  se arate afar  din cale de 
p c tos, prin faptul c  se slujea de aceea i porunc .  tim, în adev r, c  Legea este 

duhovniceasc [spiritual ]: dar eu sunt p mântesc, vândut rob p catului”  (versurile 12-14).  
 Sl biciunea aceasta din untrul nostru al tuturora, nu o sl biciune a legii lui 
Dumnezeu, este problema pe care atât evreii cât i gentilii trebuie s-o recunoasc , s-o 
combat  i s-o rezolve cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu.  Este o lupt  personal  care poate 
fi câ tigat  numai cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu.  
 Observ  cât de clar explic  Pavel aceasta:  „G sesc dar în mine legea aceasta: cînd 
vreau s  fac binele, r ul este lipit de mine.  Fiindc , dup  omul din l untru îmi place Legea 

lui Dumnezeu; dar v d în m dularele mele o alt  lege [o atrac ie puternic  a c rnii], care se 
lupt  împotriva legii primite de mintea mea, i m  ine rob legii [atrac ia persistent ] 
p catului care[f r  puterea Duhului Sfânt]  este în m dularele mele”  (versurile 21-23). 
 
Salvat de natura noastr  p c toas  
 
 Atunci el întreab , „Cine m  va izb vi de acest trup de moarte?”   (versul 24).  i el 
r spunde propriei sale întreb ri, „Mul miri fie aduse lui Dumnezeu [pentru c  va veni 
mântuirea va veni], prin Isus Hristos, Domnul nostru!”  (versul 25).  Inten iile bune nu sunt 
suficiente ca s  cucereasc  atrac iile egoiste ale c rnii noastre f r  asisten a furnizat  de Isus 
Hristos, Marele nostru Preot (versul 25, ultima parte). 
 Astfel Pavel continu , „Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos 
Isus, cari nu tr iesc dup  îndemnurile firii p mânte ti, ci dup  îndemnurile Duhului.  În 
adev r, legea [prezen a continu  a] Duhului de via  în Hristos Isus, m-a izb vit de Legea 
p catului i a mor ii”  (Romani 8:1-2). 
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 „Legea p catului i a mor ii” nu este legea lui Dumnezeu.  Aici Pavel folose te 
cuvântul grec pentru „lege” în sensul unei puteri sau influen e dominante ca s  contrasteze 
lupta dintre firea noastr  carnal  i legea i Duhul lui Dumnezeu ca în care parte va exercita 
controlul peste comportarea noastr .  Punctul lui Pavel este c  noi trebuie s  primim putere 
spiritual  dela Dumnezeu care s  guverneze peste sl biciunile noastre omene ti: 
 „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 , trime 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, cari tr im nu 
dup  îndemnurile firii p mânte ti, ci dup  îndemnurile Duhului”  (versurile 3-4). 
 Duhul lui Dumnezeu ne împuternice te s  alegem i s  facem ceea ce cere legea Lui.  
Cu ajutorul acela divin s  biruim sl biciunile noastre naturale, p mânte ti [carnale], 
„porunca Legii” poate acuma „s  fie împlinit  în noi”  (versul 4). 
 „Libertate” pentru Pavel a însemnat eliberarea de sub domina ia firii carnale ale 
omului i libertatea de condamnarea la moarte prin iertarea p catului.  El a avut încredere 
profund  în promisiunea lui Dumnezeu, „Voi pune Duhul Meu în voi, i v  voi face s  

urma i poruncile Mele i s  p zi i i s  împlini i legile Mele”  (Ezekiel 36:27). 
 În remarcile lui de concluzie c tre Cre tinii din Roma, el observ  i laud  supunerea 
lor:  „Cât despre voi, ascultarea voastr  este cunoscut  de to i”  (Romani 16:19).  Pentru el 
este „s  asculte de credin ” care „a fost ar tat  acum prin scrierile proorocilor” i „a fost 
adus  la cuno tin a tuturor Neamurilor”  (versul 26).  
 Prin toat  epistola sa c tre Romani, Pavel nu s-a ab tut niciodat  în propov duirea c  
credin a produce supunere Cuvântului lui Dumnezeu.  Direc ia principal  a mesajului s u 
este întotdeauna c  „umblarea dup  lucrurile firii p mânte ti este vr jm ie împotriva lui 
Dumnezeu, c ci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, i nici nu poate s  se supun .  Deci, 
cei ce sunt p mânte ti, nu pot s  plac  lui Dumnezeu”  (Romani 8:7-8). 
 El dorea ca Romanii s  în eleag  c  numai o „inim  nou ” – care este miezul Noului 
Leg mânt –î i poate da puterea ca s -l ascul i pe Dumnezeu din inim ! 
 

Le-a spus Pavel Romanilor un lucru 
 i Corintenilor opusul? 

 
 Mult  lume presupune c  Pavel 
elimina orice nevoie de a ine Sabatul i 
celelalte Zile Sfinte biblice când a scris în 
Romani 14:5-6:  „Unul socote te o zi mai 
pe sus decât alta; pentru altul, toate zilele 
sunt la fel. Fiecare s  fie deplin încredin at 
în mintea lui.  Cine face deosebire între 
zile, pentru Domnul o face. Cine nu face 
deosebire între zile, pentru Domnul n-o 
face.” 
 Ei presupun, f r  nici o dovad , c  
acestea sunt zilele la care Pavel s-a referit 
aici – de i ziua de Sabat nu este nici 
m car men ionat  nic ieri în întreaga 

epistol .  Pavel i ceilal i scriitori ai 
Noului Testament nu s-au referit imprecis  
la Sabat cu expresii ca „o zi.”  Ei de 
asemenea ignor  faptul c  Pavel citeaz  
din Vechiul Testament de 84 de ori în 
scrisoarea aceasta în suportul înv turilor 
lui – cu greu ac iunile unui om care 
încerca s  anuleze poruncile lui [Vechiul 
Testament]. 
 Cartea Faptele Apostolilor arunc  
lumin  considerabil  asupra gândirii lui 
Pavel când a scris epistola sa c tre 
Romani.  Cei mai mul i savan i sunt de 
acord c  Pavel a scris scrisoarea aceasta în 
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timp ce vizita ora ul grec Corint în  jurul 
anului 56 A.D.  Ce ne spun Faptele 
Apostolilor despre ac iunile lui Pavel în 
ora ul acela? 
 Ne arat  c  Pavel, în timp ce a fost 
în Corint, „vorbea în sinagog  în fiecare zi 
de Sabat, i îndupleca pe Iudei i pe 
Greci”  (Faptele Apostolilor 18:1, 4).  
Acesta este contextul ac iunilor lui Pavel 
când a scris cartea Romanii.  Le-a scris el 
membrilor bisericii din Roma s  le spun  
c  observatul zilei de Sabat nu mai era 
relevant, în timp ce simultan îi înv a pe 
Evreii i gentilii din Corint „în fiecare zi 
de Sabat?” 
 Evident ceva este în neregul  cu 
p rerea multor oameni despre Romani 
dac  ei cred serios c  aceasta este ceea ce 
a propov duit Pavel.  Dup  cum arat  
cartea Faptele Apostolilor, indiferent în ce 
ora  se afla Pavel, observarea Sabatului a 
fost maniera lui obi nuit  sau „obiceiul” 
conform poruncilor lui Dumnezeu 
(Faptele Apostolilor 17:2). 
 Mai mult  dovad  c  interpretarea 
aceasta obi nuit  a Romanilor 14 este 
gre it  poate fi g sit  în prima scrisoare a 
lui Pavel pentru Corinteni.  El a scris 
epistola aceasta în jurul anului 55 A.D., cu 
pu in timp înainte de a veni la Corint (1 
Corinteni 16:5-6) în vizita în timpul c reia 
a scris epistola sa c tre Romani. 
 Ce afl m c  le spune el 
Corintenilor în scrisoarea aceasta? 

• El le spune s  observe Festivalul 
biblic al Azimelor într-o manier  

potrivit , în elegând inten ia lui 
spiritual  (1 Corinteni 5:7-8, 
compar  cu Leviticul 23:6). 

• El îi instrue te cum s  observe 
Pa tele Noului Testament ca o 
comemorare a mor ii lui Isus 
Hristos (1 Corinteni 11:23-30). 

• El le reaminte te c  „Hristos, 
Pa tele noastre, a fost jertfit 
[pentru noi]”  (1 Corinteni 5:7). 

• El le scrie c  inten ioneaz  s  
c l toreasc  la ei, dar c  el va sta 
mai întâi în Efes pân  dup  ce 
Festivalul biblic al Pentecostului a 
trecut (1 Corinteni 16:8). 

 
 Dac  accep i interpretarea gre it  
obi nuit  a c r ii Romani, va trebui s  
conchizi c  Pavel i-a instruit pe 
Corinteni cum s  observe corect 
Pa tele [Passover], c  le-a spus s  
observe Festivalul biblic al Azimelor, 
i c  el a notat c  urma s  stea în Efes 

pân  dup  Festivalul biblic al 
Pentecostului – i imediat în anul 
urm tor le-a scris Romanilor c  nimic 
din toate acestea nu contau i c  totul a 
fost o decep ie. 
 Pe de alt  parte, dac  în elegi 
înv turile lui Pavel pentru Romani 
cum sunt prezentate cu adev rat în 
capitolul acesta, vei vedea o în elegere 
complet  între ac iunile sale i 
scrisorile scrise de el membrilor 
Bisericii atât în Roma cât i în Corint. 
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Capitolul 6 
 

Pace i Unitate  
în Hristos  
 
„C  adic  Neamurile sunt împreun  mo tenitoare cu noi, alc tuiesc un 

singur trup cu noi i iau parte cu noi la aceea i f g duin  în Hristos Isus, 

prin Evanghelia aceea”  (Efeseni 3:6). 
 

Scrisoarea lui Pavel c tre Efeseni este despre planul minunat al lui Dumnezeu s  aduc  
pace, unitate i mântuire tuturor oamenilor – Evrei i gentili (ne-evrei).  Pentru a atinge 
scopul acesta, Dumnezeu „a binevoit s  ne descopere taina voii Sale, dup  planul pe 
care-l alc tuise în Sine însu i, ca s -l aduc  la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a- i 
uni iar  într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, i cele de pe p mânt”  
(Efeseni 1:9-10). 
 Mesajul S u pentru cei din Colos con ine un limbaj asem n tor:  „C ci Dumnezeu a 
vrut ca toat  plin tatea s  locuiasc  în El, i s  împace totul cu Sine prin El, atât ce este 
pe p mânt cât i ce este în ceruri, f când pace, prin sângele crucii Lui”  (Coloseni 1:19-
20). 
 Deci, Pavel face apel la Cre tini, „având picioarele înc l ate cu râvna Evangheliei 
p cii”  (Efeseni 6:15).  Pentru a atinge scopul acesta, atât gândirea cât i modul de via  
a unuia trebuie s  fie solid înr d cinate în înv turile Cuvântului lui Dumnezeu. 
 Pavel le spune clar Cre tinilor ne-evrei, a c ror comportare nu fusese bazat  pe 
Cuvântul lui Dumnezeu,  „Iat  dar ce v  spun i m rturisesc eu în Domnul: s  nu mai 
tr i i cum tr iesc p gânii, în de ert ciunea gândurilor lor”  (Efeseni 4:17).  Ei trebuie s  
înceteze a mai tr i „dup  mersul lumii acesteia,” care este sub controlul „uneltirilor 

diavolului”  (Efeseni 2:2; 6:11). 
 În loc, ei trebuie s  î i dea seama c  „noi suntem lucrarea Lui, i am fost zidi i în 
Hristos Isus pentru faptele bune”  (Efeseni 2:10).  Cuvintele de aici ale lui Pavel sunt 
consistente cu cuvintele lui dintr-o alt  scrisoare.  Numai prin studiul Scripturilor 
„Cuvântul adev rului”  (2 Timotei 2:15) ca s  primim „în elepciune în neprih nire” este 
posibil „ca omul lui Dumnezeu s  fie des vâr it i cu totul destoinic pentru orice lucrare 
bun ”  (2 Timotei 3:16-17).â 
 

Pavel încarcerat pentru un tabu f cut de om 
 
 Atât dovezi interne cât i istorice 
sugereaz  c  Pavel a fost în închisoare 
când a scris scrisorile sale c tre 
Efeseni i Coloseni.  Motivul pentru 
încarcerarea sa explic  probabil dece 
el a ales s  foloseasc  termenul 

peretele din mijloc al desp r iturii  din 
Efeseni 2:14 (BOR) ca s  reprezinte 
decretele discriminatoare f cute de 
om, care înstr inau i separau oamenii. 
 Încarcerarea lui Pavel a rezultat 
dintr-o acuza ie fals  c  el ar fi luat cu 
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el gentili dincolo de un punct interzis 
în cuprinsul templului (Faptele 
Apostolilor 21:29).  Într-un articol 
intitulat „Peretele a disp rut,” Craig 
McMahon face observa ia aceasta 
revelatoare dece acel perete al 
desp r iri, care împ r ea, a fost atât de 
proeminent în gândirea lui Pavel. 
 „Explica ia cea mai 
promi toare…identific  peretele 
desp r irii cu zidul Templului, care 
separa Curtea de Afar  a Gentililor de 
diferitele cur i interioare ale Evreilor.  
Vorbind retoric, peretele acesta al 
Templului func iona ca o metafor  
ustur toare a excluderi spirituale i 
sociale a Gentililor de c tre Evrei.  
Nici unui Gentil nu-i era permis de a 
trece dincolo de acest perete de piatr  
de un metru jum tate în partea 
evreiasc  a templului…” 
 „Vorbind istoric, acest acela i 
Templu va juca un rol pivotal în cursul 
serviciului lui Pavel.  Faptele 
Apostolilor 21:26-36 descrie povestea 
lui Pavel fiind v zut în zona exclusiv 
evreiasc  a Templului cu ni te str ini, 

unul dintre care a fost presupus s  fie 
un gentil, Trofimus din Efes. 
 „Credincio ii evrei l-au apucat pe 
Pavel, f când acuza ia c  „a vârât i pe 
ni te Greci în Templu, i a spurcat 
acest loca  sfânt”  (versul 28).  
Afirma ia aceasta acuza c  Pavel a fost 
vinovat pentru ajutatul Gentililor de a 
rupe zidul separ rii. 
 „Dac  într-adev r Pavel a scris 
Efesenilor în timpul acestei perioade 
prelungi de încarcerare…atunci 
recunoa terea din Efeseni 3:1 („eu, 
Pavel, întemni atul lui Isus Hristos 
pentru voi, Neamurilor”) poate fi o 
reminiscen  istoric  a arestului lui 
pentru presupusa violare a restric iilor 
zidului templului…” 
 „Men ionarea lui Pavel a zidului 
desp r irii…se potrive te cu contextul 
istoric probabil al Efesenilor i de 
asemenea foarte potrivit cu scopul 
retoric al acestui pasaj – pe nume, 
descrierea separ rii precedente dintre 
Evrei i Gentili i de noua ordine 
creat  în Hristos”  (Revedere i 

Interpretare [Review and Expositor], 
Prim vara 1996, p. 262). 

 
 
Gentilii (ne-evreii) i Evreii uni i printr-o mo tenire comun  
 
 Ca i în alte scrisori, Pavel din nou trage concluzia c  pentru gentili, ca s  
mo teneasc  promisiunile lui Dumnezeu, trebuie mai întâi s  fie altoi i – ca ramurile 
unui pom de m slin s lbatec – pe r d cina Israelului, m slinul natural care a descins 
din Avraam.   
 Observ  cât de puternic subliniaz  Pavel aceasta:  „De aceea voi, cari alt dat  era i 
Neamuri din na tere, numi i net ia i împrejur de c tre aceia cari se cheam  t ia i 
împrejur,…aduce i-v  aminte c  în vremea aceea era i f r  Hristos, f r  drept de 

cet enie în Israel, str ini de leg mintele f g duin ei, f r  n dejde i f r  Dumnezeu în 

lume.  Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioar  era i dep rta i, a i fost apropia i prin 
sângele lui Hristos”  (Efeseni 2:11-13). 
 La ce au fost ei apropia i?  La promisiunea aceleia i mo teniri pretinse de Cre tinii 
Evrei!  „C ci El [Hristos însu i] este pacea noastr , care din doi [Evrei i Gentili] a f cut 
unul, i a surpat zidul dela mijloc care-i desp r ea”  (versul 14). 
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 Ce „zid de mijloc al separ rii” trebuise s  fi fost „surpat” astfel ca Evreii i gentilii s  
poat  fi împ ca i in „un” trup, Biserica?  În versul 15 Pavel descrie zidul acesta al 
„vr jm iei” care îi desp r ea pe Evrei de gentili.  Orice a fost acel „zid,” a fost un 
simbol clar al du m niei dintre Evrei i gentili.  Trist, c  „zidul” vr jm iei este adesea 
interpretat gre it ca fiind Poruncile lui Dumnezeu – Legea Sa. 
 Aceasta este ce a avut în minte Pavel în analogia aceasta a unui zid de separare între 
Evrei i gentili?  Nici pe de parte!  S  mergem s  identific m corect „zidul” care a 
simbolizat vivid bariera dintre Evrei i gentili.  Pentru aceea avem nevoie s  în elegem 
corect pu in  istorie i în elesul a dou  cuvinte grece ti cheie pe care le-a folosit Pavel. 
 
„Zidul din mijloc” al Templului 
 
 Cuvântul grec mesotoichon în Noul Testament, însemnând „zidul din mijloc,” apare 
numai în Efeseni 2:14.  Cuvântul grec phragmos, tradus „al separ rii” sau „al 
fragment rii” în acela i vers, înseamn  un „zid” sau „gard” i uneori este tradus ca „gard 
viu”  (Matei 21:33; Marcu 12:1; Luca 14:23). 
 Semnifica ia acestor cuvinte arat  c  expresia lui Pavel „zidul din mijloc al separ rii” 
se refer  la o barier  care ar separa oamenii cum ar face-o un gard, zid sau gard viu.  
Aici poate fi de folos o scurt  lec ie de istorie. 
 Flavius Josefus, dintr-o familie de preo i, a fost un istoric al primului secol.  În cartea 
sa R zboaiele Evreilor [The Wars of the Jews] el folose te ambele termene grece ti – în 
contexte separate --  pentru o anumit  balustrad  sau barier  din Templul din Ierusalem 
(Cartea 5, capitolul 5, sec iile 2 i 6). 
 Ce barier  a evocat compara ia lui Pavel cu separ rile care au existat între gentili i 
Evrei?  A fost zidul ridicat de evrei ca s  izoleze curtea de afar  a gentililor – zona 
complexului templului Evreiesc unde gentilii [ne-evreii] erau permi i – de zona 
interioar  din jurul templului însu i, de unde to i gentilii [ne-evreii] erau interzi i. 
 Noul Comentariu Interna ional al Noului Testament: Cartea Faptele Apostolilor  
[The New International Commentary of the New Testament: The Book of Acts] explic  
astfel:  „Pentru ca nici un gentil s  nu intre din gre eal  în zonele interzise, anun uri în 
greac  i latin  au fost afi ate pe zid la baza sc rilor conducând spre zonele interioare, 
avertizându-i c  pentru intratul mai departe pedeapsa era moartea. 
 „Dou  asemenea anun uri (atât în greac  cât i în latin ) au fost g site – una în 1871 
i alta în 1935 – textul c rora este:  „Nici un str in [gentil] nu are voie s  intre în untrul 

baricadei care înconjoar  templul i anexa.  Oricine va fi prins f când-o, va avea numai 
pe sine de vinovat pentru moartea sa”  (1974, p. 434). 
 
Bariere ridicate de oameni 
 
 Punerea unei bariere fizice în curtea exterioar  a templului nu a fost poruncit  
niciodat  în Scripturi.  Dumnezeu nu a dat niciodat  nici o porunc  s  se ridice.  Pentru 
Pavel, aceast  barier  ridicat  de Evrei a fost simbolul potrivit al vr jm iei pe care au 
avut-o Evreii i gentilii unii pentru al ii. 
 „Zidul din mijloc” literal, fizic, a fost d râmat de Romani cînd a fost distrus templul 
în 70 A.D.. Totu i, cu mai mul i ani înainte de distrugerea lui fizic , Pavel a ar tat spre 
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el ca un simbol potrivit al barierelor prejudiciale etnice i religioase care separ  fiin ele 
omene ti. 
 Toate barierele asem n toare f cute de om trebuie „spulberate” înainte ca omenirea 
s  se poat  bucura de pacea i unitatea pentru care a murit Hristos.  Totu i, pân  în ziua 
de azi, lumea este plin  de tabuurile f cute de oameni care separ  oamenii cultural, 
religios, etnic i na ional. 
 Pavel arat  c  în planul lui Dumnezeu adev rata împ care cere eliminarea barierelor 
care separ  oamenii contrar inten iei Scripturilor.  A a cum le-a explicat el Galatenilor, 
„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”  (Galateni 
3:28). 
 Îi înv a Pavel pe gentilii converti i din Efes s -i resping  pe Evrei?  Nu, direc ia 
remarcilor lui era tocmai în direc ia opus . 
 El f cea punctul c  speran a i viitorul spiritual al gentililor Cre tini este prin 
participarea în promisiunile f cute acelei „popula ii” a „semin ei” lui Avraam – nu 
respingându-i pe Evrei.   i nici Evreii nu trebuie s -i resping  pe gentili.  Barierele de 
atâta durat  dintre Evrei i gentili trebuiau s  fie d râmate.  (Cite te negre it „Pavel 
încarcerat pentru un tabu f cut de om” la pagina 86). 
 Odat  ce în elegem c  prejudiciile etnice, sexuale, religioase i culturale create de 
om sunt ceea ce stau în calea p cii i a unit ii c rora se adreseaz  Pavel, atunci restul 
remarcilor lui încep s  aib  în eles.  Partea central  a mesajului lui Pavel în Efeseni este 
„C  adic  Neamurile sunt împreun  mo tenitoare cu noi [Israel], alc tuiesc un singur 
trup cu noi i iau parte cu noi [Israel] la aceea i f g duin  în Hristos Isus, prin 
Evanghelia aceea”  (Efeseni 3:6).  
 Schimb rile cele mai mari în stilul de via  trebuiser  s  fie f cute nu de Cre tinii 
Evrei, dar de Cre tinii gentili.   Astfel Pavel le spune acestor converti i gentili, „Iat  dar 
ce v  spun i m rturisesc eu în Domnul: s  nu mai tr i i cum tr iesc p gânii, în 
de ert ciunea gândurilor lor, având mintea întunecat , fiind str ini de via a lui 
Dumnezeu, din pricina ne tiin ei în care se afl  în urma împietririi inimii lor”  (Efeseni 
4:17-18). 
 Ne tiin a înstr ineaz  oamenii dela „via a lui Dumnezeu” cum a fost dezv luit  prin 
slujitorii S i, apostolii i proorocii care au scris Scripturile (Efeseni 2:19-20).  Când 
credin e false sunt prezentate ca „adev r” ele devin unelte puternice de decep ie. 
 

Corup ia Cre tinismului Apostolic 
 

 Aproape imediat dup  ce armatele 
romane au distrus ora ul Ierusalem i 
templul lui în 70 A.D., prejudiciul 
intens împotriva credin elor i 
obiceiurilor evreie ti s-a r spândit ca 
focul prin întreg Imperiul Roman.  
Atunci, urmând mor ile lui Pavel i 
Ioan, acest prejudiciu a produs prima 
mare „schism ” dela înv turile 
Noului Testament cum au fost 

explicate de apostolii lui Hristos (2 
Tesaloniceni 2:3). 
 Înainte de evenimentul acesta 
distructiv, congrega iile predominante 
gentile crescute de Pavel „au c lcat pe 
urmele Bisericilor lui Dumnezeu, cari 
sunt în Hristos Isus, în Iudea”  (1 
Tesaloniceni 2:14).  Ele au urmat 
acela i mod de via  spiritual practicat 
de Cre tinii Evrei. 
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 Dup  c derea Ierusalemului, îns , 
tr itul acelui mod de via  a devenit 
mult mai dificil.  A fost nevoie de un 
nivel mai înalt de credin  i curaj pe 
care noii converti i nu-l aveau.  Ca 
rezultat, prejudiciile lumii contra a tot 
ce era evreiesc a început s  infiltreze 
Cre tinismul gentil.  Interpret ri 
deformate ale scrierilor lui Pavel, din 
partea unor conduc tori „ne tiutori i 
nestatornici,” au început s  submineze 
modul de via  i obiceiul de 
închin ciune pe care Cre tinii gentili 
de mai înainte îl copiaser  dela 
confra ii lor Evrei (2 Petru 3:16). 
 Din ultima parte a primului secol 
pân  prin secolul patru partea religiei 
Cre tine c reia i s-a dat aten ie de 
istorici a acceptat schimb ri 
dramatice.  O concep ie nou  de 
„dezv luire progresiv ” a permis 
conduc torilor bisericii s  revizuiasc  
doctrinele ca s  satisfac  propria lor 
percep ie a nevoilor bisericii – în loc 
s  adere strict de înv turile înmânate 
lor de apostoli.  Întregul mod de via  
propov duit de apostoli a fost 
abandonat continuu pân  când ceea ce 

to i consider  ca fiind religia Cre tin  
a avut foarte pu in  asem nare cu 
înv turile originale ale apostolilor. 
 Isus a tiut c  avea s  apar  forma 
aceasta de Cre tinism deformat, 
resping toare de  lege.  El a avertizat, 
„Mul i Îmi vor zice în ziua aceea: 
„Doamne, Doamne! N-am proorocit 
noi în Numele T u? N-am scos noi 
draci în Numele T u? i n-am f cut 
noi multe minuni în Numele T u?”  
Atunci le voi spune curat: „Niciodat  

nu v-am cunoscut; dep rta i-v  dela 
Mine, voi to i cari lucra i f r delege”  
(Matei 7:22-23). 
 Acei care r mân credincio i 
înv turilor apostolilor folosesc 
consistent Scripturile ca baz  pentru 
cum s  tr iasc .  Astfel, Biserica pe 
care a construit-o Isus a r mas o 
„turm  mic ,” cum i-a numit El pe cei 
ce-L urmaser  (Luca 12:32).  (Pentru 
mai mult  informa ie despre cum a 
supravie uit acea „turm  mic ” pân  în 
ziua de ast zi, cere sau coboar  de pe 
Internet bro ura noastr  gratuit  
Biserica Cl dit  de Isus [The Church 

Jesus Built]). 
 

Ce a fost ters de moartea lui Hristos? 
 
 Traducerea inadecvat  i eronat  a 
unui pasaj în Coloseni 2 în unele 
versiuni ale Bibliei este folosit adesea 
s  suporte credin a gre it  c  legea lui 
Dumnezeu a fost „ tears ” de Isus 
Hristos care este pretins incorect c  a 
luat-o i „a nimicit-o,  pironind-o pe 
cruce”  (versul 14). 
 Versul în chestiune este versul 14, 
care se refer  la Hristos care „A ters 
zapisul cu poruncile lui, care st tea 
împotriva noastr  i ne era potrivnic, 
i l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.”  

Spune versul acesta c  legea lui 

Dumnezeu a fost tears  sau pironit  
pe cruce, cum pretind unii?   
 S  not m mai întâi c  Legea lui 
Dumnezeu nu este ceva ce este 
„împotriva” noastr .  Din potriv  este 
„sfânt , dreapt  i bun ”  (Romani 
7:12).  Scriptura se refer  la ea 
întotdeauna ca fiind o binecuvântare 
pentru omenire (vezi „Legea lui 
Dumnezeu: Este Ea o Povar  sau o 
Binecuvântare?” la pagina 25). 
 Hristos într-adev r a dat la o parte 
ceva ce a fost pironit pe crucea Sa.  
Dar acel ceva a fost registrul 

p catelor noastre – transgresiunile 
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noastre – nu Legea lui Dumnezeu.  O 
evaluare cu aten ie a cuvintelor lui 
Pavel, originale în greac , dovedesc 
aceasta s  fie adev rat. 
 Cuvântul grec tradus ca „fiind 
terse” sau „fiind sp late” sau ”fiind 

anulate” în Coloseni 2:14 este 
exaleipho.  Înseamn  „s  speli, sau s  
mânje ti complet… s  tergi, s  
obliterezi”  (Dic ionarul complet 

traduc tor al lui Vine al cuvintelor din 

Vechiul i Noul Testament [Vine’s 

Complete Expository Dictionary of 

Old and New Testament Words], 1985, 
„a terge” [blot out]).  
 Scripturile întotdeauna folosesc 

exaleipho în referin  la tersul 
p catului, nu a legii.  În Faptele 
Apostolilor 3:19 Petru folose te 
cuvântul acesta când îi îndeamn  pe 
ascult torii s i, „Poc i i-v  dar, i 
întoarce i-v  la Dumnezeu, pentru ca 
s  vi se tearg  p catele.” 
 În Vechiul Testament cuvântul 
Ebraic machah – tradus „s  tearg ” 
sau „s  cure e” este (ca exaleipho) 
folosit pentru transgresiuni i p cate.  
Isaia Îl citeaz  pe Dumnezeu spunând, 
„Eu, Eu î i terg [machah] 
f r delegile, pentru Mine”  (Isaia 
43:25…compar  Psalm 51:1, 9; 
Exodul 32:31-33).  Numai p catele, 
sau oamenii care insist  s  continue s  
p c tuiasc , sunt terse, nu legea lui 

Dumnezeu.  Aceasta devine i mai 
clar  când examin m fraza urm toare 
pe care o folose te Pavel în Coloseni 
2:14. 
 
„Zapisul cerin elor” 
 
 Romanii au pironit dou  lucruri pe 
cruce la vremea r stignirii lui Hristos:  
pe Hristos însu i i o inscrip ie c  El a 
fost „regele evreilor” – acuza ia de 

tr dare împotriva Romei, pentru care 
fusese executat. 
 Dar Pavel adaug  c  altceva a fost 
de asemenea (figurativ) pironit pe 
crucea lui Isus Hristos – „zapisul cu 
poruncile lui, care st tea împotriva 
noastr  i ne era potrivnic.” 
 Fraza tradus  „zapisul cu 
poruncile” este în textul grec original 
cheirographon tois dogmas.  Acesta 
este singurul loc în Noul Testament 
unde apare.   
 Lexiconul lui Freiberg [The 

Freiberg Lexicon] explic  
cheirographon dogma ca un 
„document numai scris de mân , în 
chestiunile legale o not  promisorie, o 
înregistrare de îndatorire, un bond; 
figurativ în (Coloseni 2:14 nu ca legea 
îns i, dar ca o înregistrare a 
acuza iilor…care au stat împotriva 
noastr  i pe care Dumnezeu simbolic 
le-a înl turat prin „pironirea lor pe 
cruce”  (Bible Works software, 
accentuarea ad ugat ). 
 Vine’s Complete Expository 

Dictionary of Old and New Testament 

Words explic  mai departe:  „Aceasta 
înseamn  un memorandum de 
îndatorire, „o not  scris  de mân ” 
folosit  în contractele publice i 
particulare, i este un cuvânt tehnic în 
papirusurile grece ti.  Un mare num r 
de note din mân  din antichitate au 
fost publicate i              Dr. 
Deissmann spune despre acestea, „o 
formul  stereotipic  în documentele 
acestea este promisiunea de a pl ti 
înapoi banii împrumuta i, „Îi voi pl ti 
înapoi”; i toate sunt de mâna proprie 
a datornicului, sau, dac  el nu a putut 
s  scrie, de mâna altuia care ac iona în 
numele lui, cu remarca expres , „Am 
scris pentru…” 
 „În faimoasele papirusuri 
Florentine din 85 A.D. guvernatorul 
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Egiptului d  acest ordin în cursul unei 
judec i, – „s  fie t iat tot scrisul de 
mân ,” ceea ce corespunde cu „ tersul 
scrisului de mân  [zapisul] din 
Coloseni 2:14”  (Graham Scroggie, 
prefa  la Dic ionarul lui Vine, 
Sistemul de Biblioteci Logos [Logos 
Library System], 1997). 
 Dic ionarul Teologic al Noului 

Testament [The Theological 

Dictionary of the New Testament] 
adaug :  „Ideea metaforei a notei de 

îndatorire [zapisul] este ca s  
sublinieze declara ia de mai 
înainte…[c ] Dumnezeu a iertat 
p catele.  El a anulat nota de 

îndatorire [zapisul] luând-o i punând-
o pe crucea lui Hristos”  (Gerhard 
Kettel, 1995, vol. 9, p. 436, accentuare 
ad ugat ). 
 Limbajul din vremea lui Pavel 
asociaz  cuvântul acesta cu o datorie 

legal  scris  de mân  [zapis] sau o 
pedeaps  datorat , dar nu cu legea lui 
Dumnezeu. 
 Ultimul cuvânt pe care îl vom 
analiza este „poruncile” [cerin ele] 
cum este folosit în „zapisul 
poruncilor.”  Cuvântul grec folosit aici 
este dogmasin, care denot  „o p rere, 
un decret (public)”  (Robert Thomas, 
Noul Dic ionar Standard American 

Ebraic-Aramaic i Grec [The New 

American Standard Hebrew-Aramaic 

and Greek Dictionary], 1999).  
Expresia aceasta a fost folosit  într-o 
sentin  oficial  scris  de mân  sau o 
acuza ie împotriva cuiva care a c lcat 
legea. 
 Astfel, Noua Traducere Vie [New 

Living Translation] prezint  versul 
acesta ca:  „El a anulat registrul care a 
con inut acuza iile împotriva noastr .  
El l-a luat i l-a distrus pironindu-l pe 
crucea lui Hristos.” 

 Traducerea Englez  

Contemporan  [The Contemporary 

English Translation] traduce versul 
acesta ca:  „Dumnezeu a ters 
acuza iile aduse împotriva noastr  
pentru nesupunerea la Legea lui 
Moise.  El le-a luat i le-a pironit pe 
cruce.” 
 Noul Testament în Engleza 

Modern  [The New Testament in 

Modern English] cite te:   „Hristos a 
ters complet eviden a d un toare a 

legilor i poruncilor înc lcate, care 
întotdeauna au atârnat deasupra 
capetelor noastre, i le-a anulat 
complet    pironindu-le deasupra 
propriului S u cap pe cruce.” 
 
Ce s-a întâmplat la r stignire 
 
 Un fel bun de a vizualiza aceasta 
este s  consideri un am nunt a ceea ce 
a avut loc la r stignirea lui Hristos:  
„ i I-au scris deasupra capului vina: 
„ACESTA ESTE ISUS, 
ÎMP RATUL IUDEILOR”  (Matei 
27:37).  Noua Traducere Vie [The 

New Living Translation] spune:  „o 
firm  a fost ata at  pe cruce deasupra 
capului lui Isus, anun ând acuza ia 

împotriva lui.” 
 Conduc torii religio i evrei L-au 
acuzat pe Isus ca având ambi ia de a-l 
înlocui pe Cezar ca împ rat al 
Iudeilor.  Acuza ia lor exact  în fa a 
lui Pilat a fost, „Oricine se face pe sine 
împ rat, este împotriva Cezarului”  
(Ioan 19:12). 
 Aceasta explic  întrebarea lui Pilat 
adresat  lui Isus, „E ti Tu „Împ ratul 
Iudeilor?”  (Matei 27:11).  Când Isus a 
refuzat s  se apere, Pilat a acceptat 
acuza ia adus  în fa a lui de 
conduc torii evreilor i a pironit-o pe 
crucea lui Hristos la r stignirea Lui. 
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 Decretul scris de mân  pe care 
Pilat l-a pironit deasupra capului lui 
Hristos declara public acuza ia 

oficial  pentru care era Isus r stignit.  
Implica fals c  Isus era vinovat de 
tr dare împotriva Cezarului. 
 Deci, Isus a fost oficial executat ca 
un infractor [înc lc tor de lege].  
Acuza ia aceea a fost fals .  Dar 
acceptând pedeapsa cu moartea pentru 

o acuza ie fals  El a devenit 
substituitul purt tor de p cat pentru 
acuza iile legitime pe care Dumnezeu 
le are contra noastr .  El „a ters” 
acuza iile care cer pedeapsa cu 
moartea pentru infrac iunile noastre 
luând acuza iile acelea asupra Sa.  
F când aceasta, El a f cut posibil  
iertarea p catelor (Coloseni 2:13). 

 
Ce înseamn  „Umbra lucrurilor ce vor veni?” 

 
 Pavel explic  în Coloseni 2:17 c  
ziua de Sabat s pt mânal i 
festivalurile sfinte ale lui Dumnezeu 
„sunt umbra lucrurilor viitoare” 
(versul 17).  Mul i cred c  el spunea 
aceasta ca s  le înjoseasc  i s  arate 
dece ele numai sunt necesare pentru 
Cre tini.  Realitatea este exact opus .  
Pavel recuno tea semnifica ia lor 
neschimbat  pentru noi. 
 În limba Greac  cuvântul mello, 
tradus „s  vin ,” este un participiu 

prezent activ.  El indic  explicit spre 
evenimente înc  în viitor.  Conform cu 
Dic ionarul Complet de Studiu al 

Cuvintelor: Noul Testament [The 

Complete Word Study Dictionary:  

New Testament], mello înseamn  „a fi 
aproape de a face sau suferi ceva, a fi 
pe punctul de, a fi iminent” (Spiros 
Zodhiates, 1992, p. 956).  Dic ionarul 

complet traduc tor al lui Vine al 

cuvintelor din Vechiul i Noul 

Testament [Vine’s Complete 

Expository Dictionary of Old and New 

Testament Words] îi explic  în elesul 
ca „a fi aproape (de a face ceva), 
adesea implicând necesitatea i deci 
certitudinea a ceea ce urmeaz  s  aib  
loc”  (1985, „Vino, a venit,” p. 109). 
 Pavel spune c  Sabatul i Zilele 
Sfinte, pe care Colosenii le celebraser  
petrecând conform cu instruc iunile 

bibliei, fuseser  date de Dumnezeu ca 
prevestiri ale unor evenimente viitoare 
– lucruri care  înc  urmau s  vin .  
Gramatica declara iei lui Pavel cere 
în elesul acesta.  
 Când Dumnezeu a poruncit prima 
dat  s  fie observate aceste „s rb tori 
ale Domnului” (Leviticul 23:2-4), 
fiecare eveniment pe care ele îl 
prevesteau a fost înc  în viitor.  Chiar 
i ast zi, cele mai multe evenimente 

prevestite de festivalurile acestea înc  
urmeaz  s  fie împlinite în planul lui 
Dumnezeu. 
 Zilele acestea sfinte au prevestit 
întotdeauna promisiunile lui 
Dumnezeu de a interveni în treburile 

oamenilor prin Isus Hristos.  Ele 
înseamn  împlinirea planului S u 
principal de a oferi mântuirea întregii 
omeniri prin Isus Hristos.  Deci, 
temele i simbolismul lor sunt f r  nici 
o îndoial  Cre tine. 
 Pavel a în eles i a propov duit 
aceasta.  Pentru am nunte complete a 
ce înseamn  i semnifica ia Cre tin  a 
festivalurilor lui Dumnezeu, cere 
copia ta gratuit  a bro urii noastre 
Planul zilelor sfinte ale lui Dumnezeu 

– Promisiunea de speran  pentru 

omenire [God’s Holy Day Plan:  The 

Promise of Hope for all Mankind].
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Tradi ii care orbesc omenirea 
 
 În Efeseni i Coloseni g sim mai multe pasaje legate îndeaproape, care se adreseaz  
tradi iilor omene ti i avertizeaz  împotriva accept rii în el ciunii lor.  În unul din pasaje 
Pavel adun  toate tradi iile mincinoase omene ti în fraza „legea poruncilor i înv turile 
ei”   (Efeseni 2:15, Biblia Ortodox  Român ). 
 Observ  avertismentul pe care l-a dat Pavel celor din Colos:  „Lua i seama ca nimeni 
s  nu v  fure cu filozofia i cu o am gire de art , dup  datina oamenilor, dup  

înv turile încep toare ale lumii, i nu dup  Hristos” (Coloseni 2:8).  Ideile cu care se 
lupta Pavel nu erau numai idei biblice dar i idei filozofice lume ti înr d cinate în 
tradi iile omene ti. 
 A fost de asemenea tradi ia omeneasc  – nu legea lui Dumnezeu – pe care o 
comb tea Pavel în Efes.  Putem confirma aceasta examinând atât în elesul cât i 
folosin a anumitor cuvinte grece ti cheie pe care le folose te Pavel în Efeseni 2 i 
comparându-le cu cuvinte grece ti similare sau identice din Coloseni 2. 
 În Biblie, cuvântul „porunci” în general se refer  la poruncile lui Dumnezeu.  Dar nu 
este întotdeauna acest caz.  Contextul în care este dat  o porunc  va dezv lui în mod 
normal sursa ei.  Spre exemplu, o „porunc ” poate origina dela conduc torii omene ti, 
comandan i militari sau al ii care pretind s  aib  autoritate – indiferent dac  preten ia lor 
la autoritate este legitim  sau nu. 
 Faptul acesta este important.  În Tit 1:14 Pavel folose te cuvântul grec entole pentru 
„porunci” când scrie „legea poruncilor i înv turile ei” în Efeseni 2:15 [Biblia 
Ortodox  Român ].  Cuvântul acesta entole este înrudit direct cu cuvântul grec entalma, 
de asemenea tradus „porunci” – referindu-se la „porunci i înv turi omene ti” – în 
Coloseni 2:22. 
 Ideea este c  folosirea lui Pavel  a entole (Efeseni 2:15) i entalma nu este limitat  la 
poruncile lui Dumnezeu.  Preten ia c  în Efeseni i Coloseni cuvintele acestea ar trebui 
întotdeauna s  fie interpretate ca referindu-se la legea lui Dumnezeu nu poate fi 
sus inut .  Ambele cuvinte pot fi, i adesea sunt, folosite i în alte feluri. 
 i în Efeseni i în Coloseni Pavel le folose te pe amândou  în referin  cu poruncile 
oamenilor.  Aceasta devine i mai clar  când studiem câteva cuvinte în plus pe care le 
folose te Pavel. 
 
„Porunci”  
 
 Cuvântul grec tradus ca „porunci” în Efeseni 2:15 i Coloseni 2:14 este dogma.  Este 
exprimat diferit ca „cerin e,” „decret,” sau „regula ii” în alte traduceri.  Ca i cuvintele 
descrise mai sus, în elesul lui nu este limitat la legea sau decretele biblice. 
 Tehnic, cuvântul grec dogma înseamn  „o regul  (sau grup de reguli) formalizat  la 
recomandarea a ceea ce trebuie s  fac  poporul” (Lexiconul Englez-Grec al Noului 

Testament bazat pe domenii semantice [Greek-English Lexicon of the New Testament 

Based on Semantic Domains], 1988).  Dogma este tradus  în mod obi nuit ca „decret” i 
se refer  la decretele f cute de om sau de Dumnezeu.  Cu siguran  c  nu este limitat 
numai la decretele i poruncile biblice.  Pavel îl folose te atât în Efeseni 2:15 cât i în 
Coloseni 2:14 în contextul cerin elor i regulamentelor f cute de oameni. 
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 Dogma a fost un cuvânt grec atât de obi nuit încât a fost adoptat în limba englez  
[român ].  În român , „dogma” este definit  ca:  „Un principiu, credin  sau declara ie 
de idei sau p reri autoritare în special una considerat  s  fie absolut adev rat ” Noul 
Dic ionar de patrimoniu american.   [The New American Heritage Dictionary].  Noi 
folosim adjectivul „dogmatic” ca s  descriem declara ii i opinii adamante sau 
inflexibile.  Aceasta corespunde îndeaproape cu folosirea lui Pavel a cuvântului grec 
dogma în Efeseni i Coloseni. 
 O varia ie a dogma este verbul grec dogmatizo, însemnând „pus sub obliga ie de 
reguli i ordonan e, obligat” sau în forma pasiv , ca în Coloseni 2:20, s  „se supun  
regulilor i ordonan elor”  (Lexiconul Grec - Englez al Noului Testament i altor 

literaturi cre tine timpurii [Greek-English Lexicon of the New Testament and Other 

Early Cristian Literature]. 
 Folosirea lui Pavel a acestor cuvinte este simpl .  El folose te cuvântul ordonan ele 
(dogma în Coloseni 2:14 i Efeseni 2:2-15, dogmatizo în Coloseni 2:20) s  însemne 
reguli i decrete impuse de oameni – „poruncile i doctrinele oamenilor.”  Contextul 
afirma iilor sale este clar c  acesta fusese în elesul inten ionat.  În ambele scrisori 
(Efeseni i Coloseni) Pavel se adreseaz  decretelor dogmatice, f cute de om care separ  
o fiin  omeneasc  de alta. 
 Legea lui Dumnezeu nu este niciodat  un factor când Pavel discut  restric iile 
acestea f cute de om.  Nici cuvintele lui i nici gramatica din contextele acelea nu dau 
confirmare unei asemenea concluzii.  Totu i aceasta este cea mai obi nuit  concluzie 
prezentat  – f r  merit – din pasajele acestea. 
 Acei care încearc  s  fac  legea lui Dumnezeu punctul central al comentariilor lui 
Pavel injecteaz  propriile lor prejudicii în afirma iile lui.  Ei fac aceasta pentru c  de sute 
de ani asemenea tradi ii au influen at gândirea teologic .  Totu i, gândirea aceasta contra 
legii, anti evreiasc  este respins  în mod curent ast zi de colarii cei mai cunosc tori.   
 Cu mult timp în urm  Pavel a atins cauza real  a acestei gândiri când a scris:  
„Fiindc  umblarea dup  lucrurile firii p mânte ti este vr jm ie împotriva lui 
Dumnezeu, c ci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, i nici nu poate s  se supun .  
Deci, cei ce sunt p mânte ti, nu pot s  plac  lui Dumnezeu”  (Romani 8:7-8).  Atâta timp 
cât ostilit ile c tre legea lui Dumnezeu domin  gândirea omeneasc , omenirea nu va 
ob ine niciodat  pacea.  Solu ia lui Dumnezeu este s - i scrie legile Lui în inimile i 

mintea noastr . 
 Pentru ca aceasta s  se întâmple, noi trebuie mai întâi s  elimin m din gândirea 
noastr  acele tradi ii omene ti care sunt împotriva legii lui Dumnezeu – tradi ii care 
promoveaz  ostilit i i separ ri în loc de pace, dragoste i unitate.    Adev rata 
înv tur  Cre tin  este „C ci dragostea de Dumnezeu st  în p zirea poruncilor Lui. i 
poruncile Lui nu sunt grele”  (1 Ioan 5:3). 
 

Calendarul folosit la început 
 de Cre tinii gentili  

 
 Urm torul citat dintr-o carte a Dr. 
Troy Martin, profesor de Studii 
Religioase la Universitatea Sfântului 
Xavier din Chicago, asupra scrisorii 

lui Pavel pentru Coloseni ofer  o 
respingere efectiv  a preten iei 
obi nuite, dar false, c  Pavel i-a 
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înv at pe Cre tinii gentili s  nu 
observe zilele sfinte folosite de Evrei. 
 „Numai prin evitarea inutului 
timpului cu totul sau prin aderarea la 
calendarul Evreiesc [ar fi putut] 
comunit ile Paveline s  scape 
alternativelor idolatre.  Alte sisteme de 
inut timpul numeau zilele i lunile 

dup  zeit ile p gâne i marcau toate 
sezoanele cu ritualuri p gâne. 
 „Prin contrast, Evreii deosebeau 
sezoanele prin Festivaluri  care 
evident nu aveau nici o conota ie 
p gân .  Ei recuno teau lunile dup  
lunile noi i numeau aceste luni 
folosind termeni agricoli.  Ei 
desemnau s pt mânile prin Sabaturi, 
i începând cu Sabatul ei num rau, în 

loc de nume, zilele s pt mânii dela 
unu la ase.  Singura op iune 
disponibil  lui Pavel i a comunit ilor 
lui sunt Evreie ti, p gâne sau nici un 
sistem de inut timpul, i dovezile 
arat  c  ei au optat pentru prima. 
 „Referin ele la timp în Scrisoarea 
lui Pavel c tre Corinteni reflect  

exclusiv adoptarea calendarului 
Evreiesc.  Chiar i într-un loc ca 
Corintul, Pavel vorbe te de prima zi 
dup  Sabat (…1 Corinteni 16:2), nu de 
zilele soarelui.  El cl de te un 
argument elaborat bazat pe 
festivalurile Passoverului i a pâinii 
ne-dospite (azimelor) (1 Corinteni 5:6-
8) s -i exorteze pe Corinteni, „S  
pr znuim dar praznicul”  (1 Corinteni 
5:8). 
 „De i referin ele temporale în 
scrisorile lui Pavel sunt rare, 1 
Corinteni ofer  dovad  puternic  
pentru adoptarea lui Pavel a 
calendarului religios evreiesc.  
Ad ugat la            1 Corinteni, 
portretul lui Pavel i al comunit ilor 
cre tine din cartea Faptele Apostolilor 
demonstreaz  c  Cre tinii au aderat de 
calendarul Evreiesc”  (Prin Filozofie 

i În el ciune goal :   Colosenii ca 

r spuns unei critici cinice [By 

Philosophy and Empty Deceit:  

Colosseni as Response to a Cynic 

Critique], 1996, pp. 125-127). 
 

Filozofia ascetic  afectându-i pe Coloseni 
 
 Pavel a avertizat pe Cre tinii 
gentili din Colos, „Lua i seama ca 
nimeni s  nu v  fure cu filozofia i cu 
o am gire de art , dup  datina 

oamenilor, dup  înv turile 

încep toare ale lumii, i nu dup  
Hristos”  (Coloseni 2:8).  Unii cred c  
Pavel le spunea aici s  evite pe acei 
care înv au c  legile lui Dumnezeu cu 
privire la Sabat, festivaluri, restric ii 
dietetice, etc., erau înc  în efect.  
No iunea aceasta este fals , dup  cum 
însu i Pavel, în alte locuri, a 
propov duit c  Cre tinii – atât evrei 
cât i gentili – trebuie s  observe legile 
acelea. 

 Cea mai complet  descriere a 
filozofiei împotriva c reia Pavel 
avertiza în Coloseni se poate afla în 
Coloseni  2:20-23.  Preten iile ei 
ascetice la superioritate aveau 
„oarecare înf i are de în elepciune, în 

p ruta lor cucernicie, în smerenie i în 
necru area trupului” (versul 23, Biblia 
Ortodox  Român ). 
 Pavel arat  c  exprimându- i 
vederile lor ascetice ca echivalente i 
în armonie cu lucrurile de baz  sau 
elementare ale kosmosului, care 
înseamn  în greac  principiile de baz  
ale lumii înconjur toare, este ceea ce 
d dea filozofiei atrac ia ei. 
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 Analiza Dr. Troy Martin, profesor 
de Studii Religioase la Universitatea 
Sfântului Xavier din Chicago, a 
gramaticii i sintaxei versurilor 22 i 
23, arunc  lumin  asupra 
componentelor principale ale 
„în elepciunii” filozofiei pe care Pavel 
o respinge. 
 Versul 23 cite te, „Unele ca 
acestea au oarecare înf i are de 

în elepciune, în p ruta lor cucernicie, 
în smerenie i în necru area trupului, 
dar n-au nici un pre  i sunt numai 
pentru sa iul trupului” (Biblia 
Ortodox  Român ).   
 Profesorul Martin explic :  „De i 
Coloseni 2:20-23 este sintactic una 
dintre cele mai dificile propozi ii din 
Noul Testament, poate fi în eleas  i 
tradus  satisf c tor…[ i astfel s  
prevad ] informa ie important  despre 
opozi ie.      
 „Pentru c  practicile declarate în 
apodoz  [clauza rezultatelor unei 
propozi ii condi ionale] nu sunt acelea 
ale cititorului i pentru c  autorul î i 
avertizeaz  cititorii împotriva 
adopt rii practicelor oponen ilor, tipul 
de dogmatizare men ionat în apodoz  
probabil c  î i are originea cu opozi ia.   
 „Probabilitatea aceasta este m rit  
pentru c  v.20, care declar  elementele 
cosmosului ca baza dogmatiz rii, este 
concordant cu v.8, care stabile te 
acelea i elemente ca baz  pentru 
tradi ia filozofic  a oponen ilor.  
Probabilitatea aceasta este m rit  mai 
departe pentru c  fraza „potrivit unor 
rânduieli i înv turi omene ti” 
(Biblia Ortodox  Român ), folosit  în 
v.22 s  descrie dogmatizarea este 
asem n toare cu fraza „dup  datina 
oamenilor” din v.8 s  descrie metoda 
filozofic  a oponen ilor. 
 „Mai mult, exemplele explicite, 
dogmatice date în v.21 implic  o 

situa ie definit  împotriva c reia 
reac ioneaz  autorul.  Admonest rile 
acestea ascetice probabil c  apar in 
oponen ilor pentruc  v.23 stabile te 
tratamentul                                                                 
lor aspru al trupului i v.16 
men ioneaz  obiect rile lor la 
mâncatul i b utul Colosenilor. 
 „Referin a la reputa ia 
înv mintelor i a poruncilor 
omene ti în v.23 implic  o tradi ie 
specific , de recunoscut care este 
diferit  de tradi ia Cre tin  a autorului 
i a cititorilor s i… 

 „Sunt câteva caracteristici ale 
oponen ilor care reies din acest pasaj.  
Mai întâi, ei se angajeaz  în 
dogmatizare bazat pe un anumit 
element fizic [analiza lor a principiilor 
de baz  a lumii].  Dogmatizarea lor 
apare dintr-o considerare a 
elementelor cosmosului [i.e. lumea 
înconjur toare] i se refer  la 
abstinen  complet  a bunurilor de 
consum [„toate aceste lucruri, cari pier 
odat  cu întrebuin area lor,” versul 22] 
care nu au loc natural. 
 „Al doilea, dogmatizarea lor este 
concordant  cu o concep ie despre 
sine c  ei sunt locuitori ai cosmosului 
[din nou, lumea înconjur toare].   
 „Al treilea, dogmatizarea lor este 
de asemenea concordant  cu porunci 
i înv turi omene ti care au o 

reputa ie pentru în elepciune.  
Poruncile i înv turile acestea au o 
reputa ie pozitiv  pentru c  ele se 

refer  la închin ciunea i umilirea 

voin ei.  Umilirea aceasta nu este o 
umilin  social  care arat  respect 
pentru al ii ci este o umilire ascetic  
reflectat  în tratamentul sever al 

trupului.   
 „Oponen ii ar…considera 
dogmatizarea lor ca un program 
pozitiv care integreaz  corect pe cei 
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care locuiesc în cosmos într-o ordine 
cosmic ”  (Prin filozofie i în el ciune 

goal :  Colosenii ca r spuns la critica 

unui cinic [By Philosophy and Empty 

Deceit:  Colossians as Response to a 

Cynic Critique], 1996, pp. 55-56). 
 Profesorul Martin conclude cu 
aceste i alte considera ii:  „Întreaga 
clauz  complex  relativ  în [Coloseni] 
2:23 care modific  poruncile i 
înv turile omene ti i conchide în 
apodoza [clauza rezultant ] a 
propozi iei condi ionale care a început 
în v.20 poate acum s  fie tradus .  
Într-adev r, întreaga propozi ie 
condi ional  a Coloseni 2:20-23 poate 
fi tradus  dup  cum urmeaz : 
 „Dac  a i murit cu Hristos, 
decreta i voi atunci pentru voi în iv  
orice din elementele cosmosului ca i 
cum a i tr i în cosmos [ordinea lumii 
înconjur toare]?  V  decreta i ceva 

pentru voi ca „nu mânui nici nu atinge 
nici nu gusta oricare din lucrurile 
destinate distrugerii prin consumul 

omenesc?”  V  decreta i vou  ceva 
conform cu înv turile i poruncile 
omene ti care sunt pentru satisfacerea 
trupului de i ei au o reputa ie de 
în elepciune în contul închin ciunii 
voin ei i a unei umiliri consistând în 
asprime pentru trup, f r  [o umilire] s  
consiste în onoare pentru nimeni?” 
(ibid., pp.54-55, accentuarea în 
original). 
 Acesta caracteristice, conchide 
Profesorul Martin, apar s  indice spre 
filozofia ascet  Cinic  ca fiind aceea 
care i-a provocat încrederea 
Colosenilor în în elepciunea divin 
dezv luit  care conduce la via a 
ve nic  prin Isus Hristos.  Filozofia 
aceasta de asceticism extrem care a 
înflorit la epoca aceea a reprezentat 
în el tor înv turile sale ca întrupând 
umilin  i în elepciune.  Pavel 
pledeaz  împotriva filozofiei omene ti 
eronate, nu împotriva nevoii de a 
observa legea lui Dumnezeu. 

 

Coloseni 2:16-17:   
Sunt Legile lui Dumnezeu învechite? 

 
 Mult  lume presupune din 
Coloseni 2:16-17 c  Pavel zice c  
legile lui Dumnezeu despre Sabat, 
Zilele Sfinte i carne curat  si necurat  
nu mai sunt necesare.  „Nimeni dar s  
nu v  judece cu privire la mâncare sau 
b utur , sau cu privire la o zi de 
s rb toare, cu privire la o lun  nou , 
sau cu privire la o zi de Sabat…”a 
scris el.  S  examin m contextul 
acestor versuri i a ezarea istoric  s  
vedem dac  ele suport  punctul acesta 
de vedere. 
 A inten ionat Pavel s  spun  c  
legile lui Dumnezeu au fost abolite?  
Dac  este a a, g sim câteva probleme 
imediate.  Dac  aceasta este ceea ce a 

inten ionat el, este greu de explicat 
dece a l sat o chestiune atât de 
încurcat  prin a nu declara clar c  
practicele acelea numai erau necesare.  
La urma urmei, biserica din Colos era 
în cea mai mare parte gentil  
(Coloseni 2:13), deci Pavel ar fi putut 
folosi epistola aceasta s  o fac  clar c  
practicele acelea nu mai erau 
obligatorii pentru Cre tini.   
 Totu i, nic ieri nu spune Pavel 
aceasta.  În schimb, cu privire la 
practicele Festivalelor, a noii Luni i a 
Sabatului, el spune numai „Nimeni dar 
s  nu v  judece,” care este foarte 
diferit de a spune practicile acestea 
sunt inutile i demodate.   
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 O întrebare mult mai de baz  de 
pus este dac  practicile Vechiului 
Testament chiar au fost la miezul a 
ceea ce Pavel se adresa aici.  Chiar a 
discutat Pavel dac  Cre tinii ar mai 
trebui s  in  legile cu privire la 
c rnurile curate i necurate, 
festivalurile biblice, Sabatul 
s pt mânal sau oricare alte legi din 
Vechiul Testament? 
 Când citim restul capitolului acesta 
devine repede evident c  au fost 
amestecate alte chestiuni.  Între 
acestea au fost „domniile i 
st pânirile” (versul 15), „pref cut  
smerenie i printr-o f arnic  închinare 
la îngeri” (versul 18, Biblia Ortodox  
Român ), reguli ascetice interzicând 
atinsul, gustarea, i mânuirea (versul 
21) i „asprime fa  de trup” (versul 
23). 
 Mai mult, Pavel s-a referit la 
înv turile false în Colos ca 
înr d cinate în „vorbiri am gitoare” 
(versul 4), „ cu filozofia i cu o 
am gire de art ” i „dup  datina 
oamenilor” (versul 8).  El de asemenea 
s-a referit la supunerea „la porunci” 
ale acestei lumi (versul 20) i „porunci 
i înv turi omene ti” (versul 22). 

 Ar putea Pavel, care în Romani 
7:12 a descris legea lui Dumnezeu ca 
„sfânt , dreapt  i bun ,” s  se refere 
la aceea i lege aici, sau se adreseaz  el 
la ceva cu totul diferit?   
 Când consider m contextul istoric, 
r spunsul devine foarte clar.  Pe 
m sur  ce Biserica se r spândea dela 

ara Sfânt  în zone p gâne ca Asia 
Mic , Italia i Grecia, trebuia s  aib  
de a face cu filozofii p gâne, unele cu 
credin e foarte ascetice.  Aceste 
influen e sunt observate în special în 
scrierile lui Pavel, Petru i Ioan. 

 Unele din filozofiile acestea se 
suprapun în ideea c  spiritul este bun 
iar materia este rea.  Trupul fizic, 
consistând din materie, a fost 
considerat r u. i pentru c  trupul a 
fost r u, urma s  fie tratat cu asprime.    
 Cre tinii Coloseni erau judeca i de 
o filozofie lumeasc  pentru modul în 

care observau festivalurile, noile luni 
i Sabaturile – care ei le celebrau în 

aparen  într-o atmosfer  fericit  i 
festiv .  Colosenii au s rb torit zilele 
acelea într-o manier  care a fost în 
întregime contrar  atitudinii ascetice 
de negare de sine.  Ei au în eles c  
Sabaturile i s rb torile anuale sunt 
poruncite clar în Vechiul Testament.  
(Noile luni, ar trebui s  fie notat, erau 
folosite ca semne biblice de timp, dar 
niciodat  declarate ca fiind sfintele 
Sabaturi, nici nu sunt ele puse pe list  
între festivalurile sfinte anuale). 
 F cându-i aten i pe membrii 
Coloseni s  nu-i lase pe al ii s -i 
judece cum au observat ei aceste 
timpuri.  Pavel nu pune la îndoial  
dac  ar trebui s  fie observate.  
Implica ia evident  a acestor versuri 
este c  Gentilii ace tia ne-evrei 
observau în fapt zilele acestea, i în 
nici un fel nu le-a spus Pavel s  se 
opreasc . 
 În loc, chestiunea la care se 
adreseaz  el este c  Cre tinii nu ar 
trebui s -i lase pe al ii s -i judece prin 
standarde gre ite ascetice cu privire la 
ce m nânc , ce beau i cum observ  
Sabaturile i festivalurile (versul 16). 
 Coloseni 2 este în actualitate o 
condamnare a filozofiei ascetice 
omene ti, nu o discu ie a c ror legi 
sunt obligatorii pentru Cre tini. 
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Folosirea lui Pavel a „legii” în Efeseni 2:15 
 
 Acum sosim la semnifica ia cuvântului grec tradus „lege” cum a fost folosit de Pavel 
în fraza, „Legea poruncilor, în orânduirile ei”  (Efeseni 2:15).  Cuvântul grec este nomo, 
care poate fi folosit cu o mare varietate de în elesuri. 
 Nomos este folosit în general în Noul Testament pentru legea biblic , în special 
Torah (cele cinci c r i ale lui Moise), fie în întregime, fie în parte. 
 În adi ie la legea divin  mai poate însemna de asemenea:  „o procedur  sau practic  
ce a prins, un obicei, regul , principiu, norm ”  (Lexiconul grec-englez a Noului 

Testament i alt  literatur  Cre tin  dela început [Greek-English Lexicon of the New 

Testament and Other Early Cristian Literature], p. 677).  Nomos are un în eles atât de 
larg c  o poate, i adesea o face, s  se refere la obiceiuri, principii sau legi care sunt 
distincte de legea lui Dumnezeu. 
 Expresia neobi nuit  „Legea poruncilor, în orânduirile ei”  este transmis  mai acurat 
„regula decretelor con inute în regulamente” f cute de oameni.  Aceasta ar reflecta mai 
bine semnifica ia inten ionat  de Pavel. 
 În Efeseni 2:15, Pavel declar  simplu c  Isus Hristos – în „carnea” Sa (prin moartea 
Lui pentru p catele noastre) – a invalidat regulamentele omene ti inventate de oameni ca 
criterii pentru ai judeca pe al ii.  Accentul lui este c  exemplul lui Hristos este m sura 
corect  pentru toate rela iile. 
 El a rezumat p rerea lui cu cuvintele acestea:  „ca s  nu mai fim copii, plutind 
încoace i încolo, purta i de orice vânt de înv tur , prin viclenia oamenilor i prin 
iretenia lor în mijloacele de am gire; ci, credincio i adev rului, în dragoste, s  cre tem 

în toate privin ele, ca s  ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.  Din El tot trupul, bine 

închegat i strâns legat, prin ceia ce d  fiecare încheietur , î i prime te cre terea, potrivit 

cu lucrarea fiec rei p r i în m sura ei, i se zide te în dragoste”  (Efeseni 4:14-16). 
 
Hristos a înl turat „du m nia” 
 
 Observ  cum cuvântul grec katargeo – tradus „înl turat” în Efeseni 2:15 – se 
potrive te inten iei lui Pavel.  În elesul de baz  al katargeo este „s  cauzeze s  piard  
puterea sau efectivitatea, s  invalideze, s  fac  f r  putere” (Lexiconul grec-englez a 

Noului Testament i alt  literatur  Cre tin  dela început [Greek-English Lexicon of the 

New Testament and Other Early Cristian Literature], P. 525). 
 Lexiconul Analitic al lui Freiberg explic  cum „termenul întotdeauna denot  o 
distrugere ne fizic  prin mijlocirea unei for e superioare care vine s  înlocuiasc  for a 
care fusese în efect mai  înainte, ca, ex.  lumina distruge întunericul” (accentuare 
ad ugat ).  Pavel folose te cuvântul acesta în contextul înlocuirii du m niei prin uniune 
cu dragoste i respect. 
 Acceptând moartea lui Hristos s  acopere propriile noastre p cate i-a pus pe Evrei i 
gentili pe picior egal în fa a lui Dumnezeu.  F când iertarea p catelor posibil  pentru to i 
oamenii, Hristos a anulat fiecare scuz  pentru a men ine du m nie unul pentru al ii.  
Acesta este adev ratul mesaj al Efeseni 2.  i mesajul acela este sus inut de comentariile 
lui Pavel în Coloseni 2.  Nici unul dintre capitole nu are nimic de a face cu anularea legii 
lui Dumnezeu. 
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Capitolul 7 
 

Apostolii,  
Vechiul Testament i  
Legea lui Dumnezeu 

 
 „Iar Petru i apostolii, r spunzând, au zis: Trebuie s  ascult m pe 

Dumnezeu mai mult decât pe oameni”  (Faptele Apostolilor 5:29). 
 

Dup  cum am v zut în mod repetat, una dintre cele mai gre ite concep ii ale Noului 
Leg mânt este ideea c  Isus Hristos a anulat supunerea la legile con inute în Vechiul 
Testament.  Concep ia aceasta incorect  a fost propov duit  – cu multe varia ii – pentru 
aproape 2000 de ani.  Deaceea este esen ial s  punem istoria corect  în ceea ce au 
propov duit cu adev rat Apostolii lui Hristos cu privire la legile date, care definesc 
neprih nirea, aflate în Vechiul Testament. 
 Un indice  în Biblia Evreiasc  Complet  [Complete Jewish Bible] catalogheaz  695 
citate separate de pasaje din Vechiul Testament în Noul Testament (David Stern, 1998, 
pp. 1610 – 1615).  În duzini de alte locuri, sunt referin e la Vechiul Testament (ca în 
cazurile unde sunt men ionate figuri din Vechiul Testament), dar nu sunt citate scripturi 
specifice. 
 Depinzând de munca c rui c rturar examinezi, num rul citatelor i al referin elor din 
Noul Testament la cel  Vechi, poate fi atât de mult cât 4105 (Roger Nicole, Comentariul 

Biblic al Traduc torului [The Expositor’s Bible Commentary], 1979, vol.1, p. 617).   
Prin compara ie, scriitorii Noului Testament s-au citat unii pe al ii numai de patru ori.  
Totu i uni oameni înc  sus in c  Noul Testament înva  c  Vechiul Testament este 
demodat, valabil numai pentru un popor specific, într-o perioad  limitat  a istoriei.   
 Comentariul Biblic al Traduc torului[The Expositor’s Bible Comentary)—noteaz  
cât de mult a influen at Vechiului Testament  gândirea i scrierea autorilor Noului 
Testament:  „Un aspect foarte remarcabil al Noului Testament este extinderea cu care se 
refer  sau citeaz  din Vechiul Testament.  Apeleaz  la Vechiul Testament pentru ca s  
ofere dovad  pentru declara iile f cute, s  confirme pozi iile expuse, ca ilustrare a 
principiilor avansate, i ca r spunsuri pentru întreb rile puse. 
 „Adesea, chiar când nu sunt date citate formale sau nici m car inten ionate, scriitorii 
Noului Testament urmeaz  formele de gândire, i vorbire, formate dup  pasaje din 
Vechiul Testament.  Este aparent c  scriitorii Noului Testament, i însu i Domnul 
nostru, au fost atât de cufunda i în limbajul i adev rurile dezv luite în Vechiul 
Testament încât ei s-au exprimat natural în termeni care ne amintesc de ai lui [Vechiul 
Testament]”  (ibid.). 
 Aceia care insist  c  Noul Testament înva  c  Vechiul Testament este demodat i 
f r  semnifica ie pentru Cre tinii de ast zi ignor  abunden a dovezilor pentru contrariu 
în cadrul aceluia i Nou Testament! 
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 Calea cea mai simpl  de a în elege cum este aplicabil Vechiul Testament la Cre tinii 
de sub Noul Leg mânt este simplu s  vedem ce au propov duit apostolii asupra acestui 
subiect.  La urma urmei, oamenii ace tia au fost cei mai apropia i de Isus Hristos, au 
petrecut mult timp împreun  cu El i au fost înv a i personal de El. 
 Mai întâi ne vom uita la Iacov, Petru, Ioan i Iuda, a c ror scrisori le poart  numele.  
Scrierile lor sunt numite „epistolele generale” pentru c  ele au fost adresate tuturor 
Cre tinilor de la început în întregime i includ instruc iuni Cre tine generale.  Dup  
aceea îl vom l sa pe Pavel s  explice pentru el însu i cum a sim it asupra supunerii 
scripturilor Vechiului Testament. 
 

Isus i Pavel accentueaz   
aplicarea corect  a legii 

 
 Pe la epoca lui Isus i a lui Pavel, 
unii conduc tori religio i evrei 
deformaser  focarul legii lui 
Dumnezeu.  Ei încercau s -L 
impresioneze pe Dumnezeu cu 
neprih nirea lor, dând mai mult  
aten ie celor mai mici am nunte fizice 
ale legii decât scopului ei spiritual.   
 Pavel a intit pozi ia lor:  „Fra ilor, 
dorin a inimii mele i rug ciunea mea 
c tre Dumnezeu pentru Israeli i, este 
s  fie mântui i.  Le m rturisesc c  ei 
au râvn  pentru Dumnezeu, dar f r  

pricepere:  pentruc , întrucât n-au 

cunoscut neprih nirea, pe care o d  
Dumnezeu, au c utat s - i pun  
înainte o neprih nire a lor în i i, i nu 
s-au supus astfel neprih nirii, pe care 
o d  Dumnezeu”  (Romani 10:1-3).   
 Isus a accentuat scopul original al 
legii i inten ia ei spiritual  (Matei 
5:17-48).  Aceasta a iritat pe mul i 
conduc tori religio i evrei.  Ei 
c zuser  în obiceiul de a m sura 
neprih nirea conform aparen elor 
exterioare.  Ei au accentuat 
am nuntele fizice i cur enia 
ceremonial  prin neglijarea „celor mai 
însemnate lucruri” din Legea lui 
Dumnezeu, dreptatea, mila i credin a 
(Matei 23:23-25). 
 Isus a criticat sever acest accent 
r u plasat:  „Vai de voi, c rturari i 

Farisei f arnici! Pentruc  voi sunte i 
ca mormintele v ruite, cari, pe 
dinafar  se arat  frumoase, iar pe 
dinl untru sunt pline de oasele 
mor ilor i de orice fel de necur enie.  
Tot a a i voi, pe dinafar  v  ar ta i 
neprih ni i oamenilor, dar pe 
dinl untru sunte i plini de f rnicie i 
de f r delege”  (versurile 27-28). 
 Accentuarea aceasta deformat  
anula inten ia i scopul real al legii lui 
Dumnezeu.  Hristos a sus inut inten ia 
real  a legii.  Iar Pavel simplu a 
continuat accentuarea corect  a lui 
Hristos – inclusiv faptul c  
ceremoniile i ritualurile legii au servit 
numai ca reamintiri temporare a 
lucrurilor mai bune care urmau s  
vin . 
 Atât Isus cât i Pavel au sus inut 
întotdeauna înv turile legii care ne 
afecteaz  inima, mintea i 
comportarea.  Aspectele acestea ale 
legii r mân aplicabile etern.  Ele ne 
dezv luie nu numai ce este p cat dar 
adev rata neprih nire pe care 
Dumnezeu dore te   s-o înscrie în 
inimile i min ile noastre.  Cre tinii 
sunt îndruma i s  în eleag  corect i s  
aplice de bun  voie  în propriile lor 
vie i adev rata inten ie a legii. 
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P rerea lui Iacov despre lege 
 
 Iacov a fost în aparen  cel mai devreme dintre cei patru scriitori, scriind epistola sa 
cu câtva timp înainte de a fi martirizat în 62 A.D.   Ca frate vitreg al lui Isus Hristos 
(Matei 13:55), el a fost f r  îndoial  intim familiarizat cu atitudinea i abordarea lui Isus 
a Vechiului Testament i legilor lui Dumnezeu. 
 Iacov nu ar fi putut s  fie mai clar despre cum a în eles el ca legile lui Dumnezeu s  
fie aplicate Cre tinilor.  El se refer  la legea aceasta ca „Legea împ r teasc ”  (Iacov 
2:8) i „legea libert ii”  (versul 28, Biblia Ortodox  Român ), recunoscând c  
supunerea la legea aceea ne elibereaz  de p cat i consecin ele lui d un toare.  „Cine s-a 
uitat, îns , de aproape în legea cea des vâr it  a libert ii i a st ruit în ea, f cându-se nu 
ascult tor care uit , ci împlinitor al lucrului, acela fericit va fi în lucrarea sa,” scrie el în 
Iacov 1:25 (Biblia Ortodox  Român ). 
 Din nou, el, specific sus ine inerea poruncilor lui Dumnezeu când el ne scrie:  
„Dac , într-adev r, împlini i legea împ r teasc , potrivit Scripturii: "S  iube ti pe 
aproapele t u ca pe tine însu i", bine face i”  (Iacov 2:8, Biblia Ortodox  Român ); 
citând Leviticul 19:18).  El continu  s  explice c  noi nu putem alege care dintre 
poruncile lui Dumnezeu s  le urm m, înainte de a conchide c  noi trebuie s  vorbim i s  
ac ion m, „ca unii care ve i fi judeca i prin legea libert ii”  (versul 12). 
 Iacov ne spune de asemenea c  zicând simplu c  avem credin  i c  credem în 
Dumnezeu este f r  folos – pentru c  chiar i diavolii recunosc atât (versul 19).  El 
folose te exemplele din Vechiul Testament al lui Avraam i Rahab ca s  demonstreze c  
credin a noastr  trebuie s  fie înso it  de fapte – „credin a f r  fapte este moart ” 
(versurile 17-26). 
 El arat  de asemenea c  nu este suficient s  evi i p catul – dar dac  tim s  facem 
bine i nu o facem, aceea este de asemenea p cat (Iacov 4:17).  Cum a f cut Isus Hristos 
în Predica depe Munte (Matei 5:17-48), Iacov îi ine pe Cre tini la un nivel mai ridicat 
de comportare decât numai s  urmeze litera legii – el se a teapt  ca noi s  tr im prin 
întreaga ei inten ie spiritual . 
 
Petru folose te Vechiul Testament ca autoritatea sa 
 
 Apostolul Petru a fost un conduc tor între apostoli i a jucat un rol major la începutul 
Bisericii.  Singurele scrisori p strate ale lui Petru sunt cele dou  epistole, 1 i 2 Petru, 
ambele fiind scrise în aparen  în 60 înainte ca Petru s  fie martirizat în 67sau 68 A.D.    
 Ce ne spun scrisorile acestea despre modul cum a privit Petru Vechiul Testament i 
Legea lui Dumnezeu?  În timp ce subiectul inutului legii nu apare direct în epistolele lui 
Petru, ceea ce scrie exprim  p rerea lui clar  ca cristalul. 
 El repet  porunca lui Dumnezeu din Leviticul 11:14, spunându-ne „dup  cum Cel ce 
v-a chemat este sfânt, fi i i voi sfin i în toat  purtarea voastr .  C ci este scris [În 
Scripturile Vechiului Testament]: „Fi i sfin i, c ci Eu sunt sfânt”  (1 Petru 1:15-16).  
Citându-l pe Isaia 40:8, el ne reaminte te c :  „Cuvântul Domnului r mâne în veac”  
(versul 25).   
 El compar  Biserica cu un templu nou fiind construit pentru Dumnezeu (1 Petru 2:5) 
i îi descrie pe membrii Bisericii ca o nou  preo ime dedicat  s -l serveasc  pe 
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Dumnezeu (versurile 5, 9).  El se refer  la Sara, Avraam i Noe (2 Petru 3:6, 20), s  
ilustreze diferite puncte în scrisoarea sa.  În prima sa epistol , el citeaz  din Vechiul 
Testament mai mult de o duzin  de ori ca autoritatea sa pentru ceea ce ne spune el nou . 
 În epistola a doua, scris  cu pu in timp înainte de moartea sa (2 Petru 1:14-15; 
compar  cu Ioan 21:18-19), Petru ne reaminte te c  profe ii Vechiului Testament au 
vorbit ( i scris) sub inspira ia Duhului Sfânt (2 Petru 1:20-21). 
 El vorbe te despre înfrico toarea judecat  pe care Dumnezeu o aduce omenirii 
pentru p cat, folosind ca exemplu lumea plin  de p cat din vremea lui Noe i cet ile 
degenerate ale Sodomei i Gomorei,  pe care Dumnezeu le-a exterminat „ca s  slujeasc  
de pild  celor ce vor tr i în nelegiuire”  (2 Petru 2:5-6). 
 El îl folose te pe profetul Balaam ca un exemplu al nesupunerii poruncilor lui 
Dumnezeu care aduce condamnarea Sa (2 Petru 2:15).  i el ne reaminte te de nevoia de 
a fi „ca s  v  fac s  v  aduce i aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfin ii 
prooroci” din Vechiul Testament, la fel ca i cuvintele apostolilor (2 Petru 3:1-2). 

 
Pavel a folosit cu regularitate  

Vechiul Testament ca autoritatea 
 pentru înv turile sale 

 
 În multe din versiunile Bibliei 
poate fi dificil s  spui când un scriitor 
al Noului Testament citeaz  din 
Vechiul Testament.  Unele, îns , ca 
Biblia Evreiasc  Complet , fac 
referin ele acelea mult mai evidente. 
 Versiunea aceasta indic  183 
pasaje din Vechiul Testament pe care 
Pavel le citeaz  sau le parafrazeaz  în 
scrierile sale.  i figura aceasta nu 
include duzinele adi ionale de referin e 
la oameni, locuri i evenimente din 
Vechiul Testament. 
 Curios, dou  din c r ile pe care 
teologii gre it informa i le citeaz  cel 
mai mult în dezbaterea lor c  Pavel a 
eliminat Vechiul Testament sunt 
acelea cu num rul cel mai mare de 
citate din el [Vechiul Testament].  
Romani (cu citate sau parafraze din 84 
de pasaje din Vechiul Testament) i 
Evreii (care c rturarii cred c  a fost 
scris  de Pavel, cu 83).   
 C r ile celelalte ale lui Pavel, cu 
un num r de referin e de pasaje din 
Vechiul Testament sunt dup  cum 

urmeaz :  1 Corinteni (26); 2 
Corinteni (18); Galateni (14); Efeseni 
(12); Filipeni (6); Coloseni (3); 1 
Tesaloniceni (1); 2 Tesaloniceni (7); 1 
Timotei (4); 2 Timotei (9).  Numai 
epistolele cele mai scurte ale lui Pavel, 
Tit i Filimon, nu con in citate din Old 
Testament. 
 Este evident din numerele acestea 
c  Pavel a folosit Scripturile Ebraice 
s - i suporte înv tura sa.  De fapt, el 
a folosit continuu Vechiul Testament 
ca autoritatea înv turii sale! 
 Ce a spus Pavel despre scripturile 
acestea? 

• În 2 Timotei 3:16-17 el scrie:  
„Toat  Scriptura este însuflat  

de Dumnezeu i de folos ca s  
înve e, s  mustre, s  îndrepte, 
s  dea în elepciune în 
neprih nire, pentru ca omul lui 

Dumnezeu s  fie des vâr it i 
cu totul destoinic pentru orice 
lucrare bun .”  „Scriptura” 
aici, cunoscut  lui Timotei din 
copil rie (versul 15), nu ar fi 
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putut s  fie decât Vechiul 
Testament. 

• În Romani 3:2, referitor la 
Vechiul Testament, Pavel 
spune c  poporului Evreu „le-
au fost încredin ate cuvintele 

lui Dumnezeu.” 
•  Referindu-se la diferitele 

incidente înregistrate în 
Vechiul Testament, el ne spune 
în 1 Corinteni 10:11 c  
„Aceste lucruri li s-au 
întâmplat ca s  ne slujeasc  
drept pilde, i au fost scrise 

pentru înv tura noastr , 
peste cari au venit sfâr iturile 
veacurilor. 

• În Evreii 3:7 el vorbe te despre 
Duhul Sfânt inspirând direct 
cuvintele Vechiului Testament.  

• În Evreii 4:12, referindu-se la 
Vechiul Testament, el scrie:  
„C ci Cuvântul lui Dumnezeu 
este viu i lucr tor, mai t ietor 
decât orice sabie cu dou  
t i uri: p trunde pân  acolo c  
desparte sufletul i duhul, 
încheieturile i m duva, judec  
sim irile i gândurile inimii.” 

Apar pasajele acestea ca declara iile 
unui om care a propov duit c  Vechiul 
Testament era învechit i numai era 
necesar?  R spunsul este evident! 

 
Faptele Apostolilor arat   
ce a crezut i a practicat  

Biserica la început 
 
 
 Cartea Faptele Apostolilor este o 
înregistrare istoric  cheie a ceea ce a 
crezut i practicat Biserica la început.  
Capitolele ei ini iale descriu formarea 
ini ial  a Bisericii i anii ei de început; 
capitolele de mai târziu descriu 
c l toriile i activitatea lui Pavel. 
 P rerea obi nuit , între cele mai 
multe biserici de ast zi, este c  Isus a 
venit s  anuleze legile Vechiului 
Testament i c  Pavel a propov duit c  
observând legile acestea nu a mai fost 
necesar pentru Cre tini.  Dar ce ne 
dezv luie cartea Faptele Apostolilor 
despre Biserica de la început c  a 
propov duit i a f cut?  Suport  ea 
p rerea aceasta sau ne prezint  ceva cu 
totul diferit?  A fost în conflict cu 
obiceiurile i practicile tipice evreie ti 
ale vremii cum au fost a ternute în 
Vechiul Testament?  Uit -te la dovezi 
tu însu i – tu s  fii judec tor! 

 Faptele Apostolilor 2:1 – Biserica 
Noului Testament se na te miraculos 
când membrii au fost aduna i la 
S rb toarea Cincizecimii (de 
asemenea cunoscut  ca S rb toarea 
S pt mânilor sau a Primelor Fructe), 
în conformitate cu poruncile lui 
Dumnezeu din Leviticul 23:15-16, 21 
i Deuteronom 16:16. 

 Faptele Apostolilor 2:46 – 
Biserica de la început s-a întâlnit 
zilnic, „To i împreun  erau nelipsi i 
dela Templu în fiecare zi.” 
 Faptele Apostolilor 5:19-20 – 
Dup  ce apostolii au fost pu i în 
închisoare, un înger le-a spus 
apostolilor s  continue propov duirea 
la templu. 
 Faptele Apostolilor 5:21, 25, 42 – 
Apostolii au continuat s  
propov duiasc  la Templu. 
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 Faptele Apostolilor 5:32 – Petru a 
propov duit c  Dumnezeu d  Duhul 
S u Sfânt „celor ce ascult  de El.” 
 Faptele Apostolilor 6:7 – „O 
mare mul ime de preo i veneau la 
credin ” – ei nu au v zut nici o 
contradic ie între Cre tinism i rolul 
lor de preo i. 
 Faptele Apostolilor 7:1-53 – 

tefan a explicat c  Isus Hristos i 
Cre tinismul au fost împlinirea 
profe iei Vechiului Testament i o 
evoluare natural  a ceea ce au prezis 
scripturile Vechiului Testament. 
 Faptele Apostolilor 8:26-39 – 
Filip a explicat eunucului etiopian 
cum Isus Hristos este împlinirea 
profe iilor Vechiului Testament. 
 Faptele Apostolilor 9:20 – 
Imediat dup  convertirea sa 
miraculoas , Pavel „a propov duit pe 
Hristos în sinagogi în Damasc.” 
 Faptele Apostolilor 10:14 – 
Aproape o decad  dup  r stignirea i 
învierea lui Hristos, Petru a zis:  
„niciodat  n-am mâncat ceva spurcat 
sau necurat” – evident c  el a 
continuat s  se supun  legilor lui 
Dumnezeu cu privire la c rnurile 
curate i necurate g site în Leviticul 
11 i Deuteronom 14 (Pentru a 
în elege adev ratul în eles al acestui 
pasaj i cât este de gre it interpretat, 
cere sau coboar  bro ura gratuit  Ce 

ne înva  Biblia despre c rnurile 

curate i necurate). 
 Faptele Apostolilor 11:8 – Petru 
relateaz  evenimentul spunând, „nimic 
spurcat sau necurat n-a intrat vreodat  
în gura mea.” 
 Faptele Apostolilor 13:5 – În 
Salamina, pe insula Cipru, Pavel i 
Barnabas „au vestit Cuvântul lui 
Dumnezeu în sinagogile Iudeilor.” 
 Faptele Apostolilor 13:14-41 – În 
Pisidia Antioch, Pavel i Barnabas au 

propov duit în Sinagogi în ziua de 
Sabat, explicând din scripturile 
Vechiului Testament c  Isus a fost 
proorocitul Mântuitor i Fiu al lui 
Dumnezeu.  
 Faptele Apostolilor 13:42 – La 
sfâr itul acestei slujbe în sinagog , 
„Neamurile i-au rugat s  le vorbeasc  
i în Sabatul viitor despre acelea i 

lucruri.”  Dac  ziua de Sabat ar fi fost 
anulat  Pavel i Barnabas au pierdut o 
ocazie de aur s  explice acestor 
Neamuri (gentili) c  ei i-ar putea 
înv a chiar în ziua urm toare – 
Duminic  – sau în oricare alt  zi.  În 
schimb ei s-au adunat din nou Sabatul 
urm tor. 
 Faptele Apostolilor 13:44 – „În 
Sabatul viitor, aproape toat  cetatea s-
a adunat ca s  aud  Cuvântul lui 
Dumnezeu” propov duit de Pavel i 
de Barnabas.  În toate dintre 
numeroasele men iuni ale înv turilor 
lui Pavel în ziua de Sabat, nici m car 
odat  nu este nici o aluzie c  ei nu mai 
trebuie s  observe Sabatul dup  cum 
era poruncit, nici o aluzie c  ei 
trebuiau s  se adune în schimb 
Duminica. 
 Faptele Apostolilor 14:1 – Pavel 
i Barnabas propov duiesc în sinagoga 

din Iconia. 
 Faptele Apostolilor 15:20-21 – 
La concluzia conferin ei din Ierusalem 
pe chestiunea t iatului împrejur, 
Biserica a indicat Cre tinilor gentili 
regulile care le-ar permite s  se adune 
împreun  cu Evreii în sinagog , unde 
„înc  din vechime, Moise are în 
fiecare cetate oameni, cari-l 
propov duiesc, fiindc  este citit în 
sinagogi în toate zilele de Sabat.”  
(Pentru a afla mai mult, vezi 
Conferin a din Ierusalem din Faptele 
Apostolilor 15:  Ce s-a decis?” la 
pagina 112). 
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 Faptele Apostolilor 16:13 – În 
Filipi, Pavel s-a întâlnit cu Evreii în 
ziua de Sabat pe malul unui râu i i-a 
înv at despre Isus Hristos.  
 Faptele Apostolilor 17:1-2 – În 
Tesalonic, Pavel „dup  obiceiul s u” a 
intrat în sinagog  i „pentru trei zile de 
Sabat a vorbit cu ei din Scripturi.” 
 Faptele Apostolilor 17:10-11 – În 
Berea, Pavel i Sila „când au sosit, au 
intrat în sinagoga Iudeilor” i au 
propov duit, în timp ce ascult torii 
„cercetau Scripturile [Vechiul 
Testament] în fiecare zi, ca s  vad  
dac  ce li se spunea, este a a.” 
 Faptele Apostolilor 17:17 – În 
Atena, Pavel a discutat în sinagog  cu 
evreii i cu gentilii. 
 Faptele Apostolilor 18:4 – În 
Corint, Pavel „vorbea în sinagog  în 
fiecare zi de Sabat, i îndupleca 
[convingea] pe Iudei i pe Greci.” 
 Faptele Apostolilor 18:19 – În 
Efes, Pavel „A intrat în sinagog , i a 
stat de vorb  cu Iudeii.” 
 Faptele Apostolilor 18:21 – Pavel 
a p r sit Efesul, spunând:  „Trebuie 
numaidecât ca s rb toarea care vine, 
s-o fac în Ierusalem” – în conformitate 
cu porunca lui Dumnezeu din 
Deuteronom 16:16. 
 Faptele Apostolilor 19:8 – Dup  
ce s-a întors din Efes, Pavel „a intrat 
în sinagog , unde vorbea cu 
îndr zneal  timp de trei luni.” 
 Faptele Apostolilor 20:6 – Pavel 
i anturajul s u „dup  zilele 

praznicului Azimelor, au plecat cu 
corabia din Filip,” unul din 
festivalurile lui Dumnezeu poruncit în 
Leviticul 23:6 i Deuteronom 16:16.  
 Faptele Apostolilor 20:16 – Pavel 
i-a schimbat planurile de c l torie 

pentru c  „se gr bea ca, dac -i va fi cu 
putin , s  fie în Ierusalem de ziua 

Cincizecimii,” un alt festival al lui 
Dumnezeu. 
 Faptele Apostolilor 21:20 – În 
Ierusalem, apostolii i-au spus lui Pavel 
„Vezi, frate, câte mii de Iudei au 
crezut, i to i sunt plini de râvn  

pentru Lege.”  Ei nu au v zut nici o 
contradic ie între Cre tinism i legile 
pe care le urmaser  întotdeauna. 
 Faptele Apostolilor 21:21-26 – 
Pentru a contracara acuza ii false c  el 
propov duia împotriva legii i ca s  
arat  c  el însu i „umbla întocmai 
dup  rânduial , i p zea Legea” Pavel 
s-a al turat mai multor oameni s  fie 
purificat în Templu i s  le pl teasc  
cheltuielile pentru ritualurile i 
ofertele lor. 
 Faptele Apostolilor 24:14 – 
Pavel, la o înf i are judiciar  în fa a 
guvernatorului roman Felix, a declarat 
c  el se închina Dumnezeului 
p rin ilor s i i a crezut „toate cele 
scrise în Lege i în Prooroci” (Biblia 
Ortodox  Român ) – Vechiul 
Testament. 
 Faptele Apostolilor 25:8 – Într-o 
înf i are judiciar  în fa a urm torului 
guvernator roman, Festus, Pavel a zis, 
„N-am p c tuit cu nimic, nici 
împotriva Legii Iudeilor, nici 
împotriva Templului, nici împotriva 
Cezarului.” 
 Faptele Apostolilor 27:9 – Luca a 
observat c  naviga ia în Marea 
Mediteran  toamna târziu „se f cea 
primejdioas , pentruc  trecuse chiar i 
vremea „postului” – o referin  la Ziua 
Isp irii, una din Zilele Sfinte ale lui 
Dumnezeu (Leviticul 23:27). 
 Faptele Apostolilor 28:17 – 
Vorbind evreilor din Roma, unde el 
era acum prizonier, Pavel le-a spus, 
„f r  s  fi f cut ceva împotriva 
norodului sau obiceiurilor p rin ilor 
no tri.” 
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 Registrul din cartea Faptele 
Apostolilor nu ar fi putut s  fie mai 

clar.  Pavel i Biserica dela început nu 
au fost împotriva Legii Vechiului 
Testament. 

 
Ioan propov duie te  
supunere poruncilor lui Dumnezeu 
 
 Ioan, „ucenicul pe care-l iubea Isus” (vezi Ioan 21:7, 20, 24), vorbe te în mod repetat 
în epistolele lui, scrise în aparen  între 85-95 A.D. când el a fost ultimul dintre cei 12 
apostoli înc  în via , despre nevoia de a observa poruncile lui Dumnezeu.  Declara iile 
lui dure vorbesc pentru ele însele. 
 „ i prin aceasta tim c  Îl cunoa tem, dac  p zim poruncile Lui.  Cine zice: „Îl 

cunosc”, i nu p ze te poruncile Lui, este un mincinos, i adev rul nu este în el”  (1 Ioan 
2:3-4). 
 „Oricine face p cat, face i f r delege; i p catul este f r delege”  (1 Ioan 3:4): 
 „ i orice vom cere, vom c p ta dela El, fiindc  p zim poruncile Lui, i facem ce este 
pl cut înaintea Lui”  (1 Ioan 3:22). 
 „Cunoa tem c  iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea c  iubim pe Dumnezeu i 
p zim poruncile Lui.  C ci dragostea de Dumnezeu st  în p zirea poruncilor Lui. i 

poruncile Lui nu sunt grele”  (1 Ioan 5:2-3). 
 „ i dragostea st  în vie uirea dup  poruncile Lui”  (2 Ioan 6). 
 
Iuda i Vechiul Testament 
 
 Iuda, ca i Iacov, a fost de asemenea frate vitreg cu Isus Hristos (Matei 13:55) i L-a 
cunoscut din copil rie.  De i epistola lui e scurt  con inând numai 25 de versuri, el 
reu e te s  includ  multe referin e din Vechiul Testament, inclusiv pribegia Israelului 
prin de ert, Sodoma i Gomora, Moise, Cain, Balaam, Korah i Enoh.   
 Registrul acestor oameni care au   înv at personal dela Isus Hristos este clar.  Ei au 
sus inut Vechiul Testament, ca dezv luirea inspirat  a lui Dumnezeu pentru omenire 
pentru totdeauna, i afirm  c  observarea poruncilor lui Dumnezeu r mâne o obliga ie 
pentru Cre tinul de ast zi. 
 
Cum au fost r st lm cite înv turile lui Pavel 
 
 Pavel a scris evanghelistului Timotei, „Toat  Scriptura este însuflat  de Dumnezeu i 
de folos ca s  înve e, s  mustre, s  îndrepte, s  dea în elepciune în neprih nire, pentru 
ca omul lui Dumnezeu s  fie des vâr it i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun ”  
(2 Timotei 3:16-17). 
 Pentru c  Pavel tocmai definise „Scriptura” în versul antecedent ca fiind ceva ce 
Timotei cunoscuse „din copil rie,” aceasta nu se putea referi decât la Vechiul Testament 
– pentru c  Noul Testament nu fusese înc  scris i compilat.  Astfel, este clar   p rerea 
lui Pavel despre necesitatea Scripturilor Vechiului Testament pentru în elegerea i via a 
Cre tinului. 
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 Totu i cei mai mul i teologi i preo i de ast zi cred c  Pavel a considerat scripturile 
Vechiului Testament ca învechite.  Ei îl v d ca prima persoan  care a propov duit c  
scripturile acestea nu mai sunt necesare ca o carte autoritar  de ghidare pentru Cre tini. 
 Pentru a ajunge la concluzia aceasta, ei deformeaz  unele din pasajele mai greu de 
în eles ale lui Pavel pentru sus inerea preten iei lor c  Isus Hristos – murind pe cruce – a 
anulat legea Vechiului Testament. 
 F când judecata aceasta, ei ignor  avertismentul de prevenire al lui Petru c  „S  
crede i c  îndelunga r bdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris i prea 
iubitul nostru frate Pavel, dup  în elepciunea dat  lui, ca i în toate epistolele lui, cînd 
vorbe te despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de în eles, pe cari cei 
ne tiutori i nestatornici le r st lm cesc ca i pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor”  
(2 Petru 3:15-16). 
 Când examin m cu aten ie scrierile lui Pavel, este absurd s  presupunem c  el a 
folosit ca autoritatea primar  îns i scrierile pe care el se presupune c  le anula. El 
apeleaz  consistent la scripturile Vechiului Testament ca autoritatea principal  a ceea ce 
propov duia el. 
 

Ce a în eles Pavel prin  
„Hristos este sfâr itul Legii” 

 
 În Romani 10:4, cuvintele lui 
Pavel sunt traduse:  „C ci Hristos este 
sfâr itul Legii, pentru ca oricine crede 
în El, s  poat  c p ta neprih nirea.”   
Regretabil, cei mai mul i traduc tori 
redau cuvântul grec telos simplu ca 
„sfâr it” în loc s  redea semnifica ia 
inten ionat  de Pavel acelui cuvânt în 
contextul acesta.  Gândind incorect c  
credin a anuleaz  legea, ei au adoptat  
presupunerea ilogic  pe care Pavel a 
respins clar în Romani 3:31.  Pasajul 
acesta cite te:  „Deci, prin credin  
desfiin m noi Legea? Nicidecum. 
Dimpotriv , noi înt rim Legea.” 
 Pentru a descoperi traducerea 
corect  a unui cuvânt ce poate fi 
folosit în mai mult de un singur fel, 
contextul lui trebuie în eles corect 
înainte de a face orice efort s  se 
determine nuan a dreapt  a în elesului 
inten ionat de autor.  Iat  un exemplu 
simplu.  Cineva ar putea întreba un 
student de facultate, „Spre care sfâr it 
te duci tu la universitate?”  Cuvântul 
„sfâr it” în contextul acesta s-ar referi 

la „obiectivul” sau „scopul” avut de 
student în minte.   Primirea unei 
diplome ar fi numai „rezultatul de 
sfâr it” al anilor lui de studii la 
universitate, nu sfâr itul puterii sau 
dorin ei lui de a mai înv a.   
 Cuvântul grec telos, tradus 
„sfâr it” în Romani 10:4,  poate 
comunica varia ii în în eles, inclusiv 
„direc ia sau scopul unui lucru”  
(Dic ionarul complet al traduc torului 

lui Vine al cuvintelor Vechiului i 

Noului Testament [Vine’s Complete 

Expository Dictionary of Old and New 

Testament Words, 1985, „Sfâr it, 
sfâr ind” [End, Ending]). 
Aceasta este foarte clar în traducerea 
Versiunii Noul King James a 1 
Timotei 1:5, unde telos este tradus 
corect ca scop în clauz  „scopul 
poruncii este dragostea.” În exact 
acela i vers Biblia Ortodox  Român   
traduce telos ca „ int ” la fel cu 
Traducerea Român  a lui Dumitru 
Cornilescu.  NIV o traduce ca „scop.” 
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 Pavel folose te telos în Romani 
10:4 ca s  transmit  c  obiectivul, inta 
sau scopul legii este s  ne îndrepte 
spre gândirea i caracterul lui Isus 
Hristos (Galateni 4:19; Filipeni 2:5). 
 Isus Hristos, Cuvântul Viu al lui 
Dumnezeu este o replic  perfect  a 
ceea ce înva  legea lui Dumnezeu.  

Îndreptându-ne spre caracterul i 
lucrul S u este „ inta” legii.  
Traducând telos ca „sfâr it” în Romani 
10:4 deformeaz  în elesul inten ionat 
de Pavel – ceva ce Petru ne 
avertizeaz  cu t rie s  nu facem (2 
Petru 3:15-16). 

  
Pavel î i ap r  credin a sa în Scriptur  
 
 Primele acuza ii c  Pavel nu b ga în seam  legea lui Dumnezeu au venit dela ni te 
anumi i evrei care obiectau cu vigoare la predicarea lui c  i gentilii (neamurile) puteau 
fi mântui i f r  s  se supun  ritualului t iatului împrejur.  Ei l-au acuzat fals de 
abandonarea legii lui Dumnezeu i patrimoniul s u evreiesc.  Pavel a respins acuza iile 
cu vigoare i chiar a prezentat autoritatea Scripturii pentru înv turile i comportarea sa. 
 Pentru a-l ajuta pe Pavel s  demonstreze c  toate alega iile de dispre  al lui pentru 
legea lui Dumnezeu erau neadev rate, unii Cre tini la Ierusalem au cerut ca el s  
înso easc  anumi i patru Cre tini evrei la îndeplinirea ritualelor de purificare în Templu, 
a a cum erau descrise în legea Bibliei (Faptele Apostolilor 21:17-26).  Pavel a îmbr i at 
ocazia, ner bd tor s -i lini teasc  pe critici s i i s  confirme în public credin a sa în 
Scriptur . 
 Îns , „C tre sfâr itul celor apte zile, Iudeii din Asia, cînd au v zut pe Pavel în 
Templu, au înt râtat tot norodul, au pus mâinile pe el, i au început s  strige: „B rba i 
Israeli i, da i ajutor! Iat  omul, care propov duie te pretutindeni i în toat  lumea 
împotriva norodului, împotriva Legii i împotriva loca ului acestuia; ba, înc  a vârât i 
pe ni te Greci în Templu, i a spurcat acest loca  sfânt”  (versurile 27-28). 
 Ei min eau.  În orice caz, a izbucnit un scandal, i comandantul roman a trebuit s -l 
salveze pe Pavel de gloata evreiasc  du m noas  care încerca s -l omoare.  Pavel a cerut 
permisiune s  vorbeasc  în ap rarea sa mul imii adunate.  Permisiunea i-a fost acordat  
(versul 40) i el a vorbit.  Dup  aceea el a fost luat în fa a Sanhedrinului, Marele 
Consiliu al Evreilor, i de acolo a fost transferat în Cezarea pe coasta Mediteranei, s  
apar  în fa a guvernatorului roman Felix.  Comandantul roman al garnizoanei Romane, a 
inclus explica ia aceasta într-o scrisoare c tre Felix: 
 „Acest om, pe care l-au prins Iudeii, era s  fie omorât de ei; i eu m-am dus repede 
cu osta i, i l-am scos din mâna lor, c ci am aflat c  este Roman [asta însemna c  Pavel 
avea cet enia roman ].  Am vrut s  aflu pricina pentru care-l pârau, i l-am adus 
înaintea Soborului lor [Sanhedrinul].  Am g sit c  era pârât pentru lucruri privitoare la 

Legea lor, dar c  nu s vâr ise nici o nelegiuire, care s  fie vrednic  de moarte sau de 
lan uri”  (Faptele Apostolilor 23:27-29). 
 Observ  rebutul lui Pavel al acuza iilor false aduse contra lui:  „Dup  ce i-a f cut 
dreg torul semn s  vorbeasc , Pavel a r spuns: „Fiindc  tiu c  de mul i ani e ti 
judec torul neamului acestuia, voi r spunde cu încredere pentru ap rarea mea.  Nu sunt 
mai mult de dou sprezece zile, – te  po i încredin a de lucrul acesta – de cînd m-am suit 
s  m  închin la Ierusalem.  Nu m-au g sit nici în Templu, nici în sinagogi, nici în cetate, 
stînd de vorb  cu cineva, sau f când r scoal  de norod.” 
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 „A a c  n-ar putea dovedi lucrurile de cari m  pâr sc acum.  Î i m rturisesc c  
slujesc Dumnezeului p rin ilor mei dup  Calea, pe care ei o numesc partid ; eu cred tot 

ce este scris în Lege i în Prooroci, i am în Dumnezeu n dejdea aceasta, pe care o au i 
ei în i i, c  va fi o înviere a celor drep i i a celor nedrep i.  De aceea m  silesc s  am 
totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu i înaintea oamenilor”  (Faptele 
Apostolilor 24:10-16). 
 Cât de f r  îndoial  de clar!  Ani dup  ce mai întâi a devenit Cre tin, Pavel a putut s  
declare c  el  înc  credea „tot ce este scris în Lege i în Prooroci” – un termen evreiesc 
pentru întreg Vechiul Testament.  M rturia aceasta, din propria gur  a lui Pavel, înl tur  
orice dubiu despre pozi ia lui cu privire la legea lui Dumnezeu. 
 
A doua ap rare la curte a lui Pavel a înv turilor sale 
 
 Doi ani mai târziu Pavel a fost din nou chemat s  apar  la curtea de judecat  în fa a 
unui guvernator roman nou, Porcius Festus (versul 27), „Cînd a sosit Pavel, Iudeii, cari 
veniser  dela Ierusalem, l-au înconjurat, i au adus împotriva lui multe i grele învinuiri, 
pe cari nu le puteau dovedi.  Pavel a început s  se apere, i a zis: „N-am p c tuit cu 

nimic, nici împotriva Legii Iudeilor, nici împotriva Templului, nici împotriva Cezarului”  
(Faptele Apostolilor 25:7-8). 
 Înf i rile acestea oficiale la curtea de judecat  sunt importante.  Ele stabilesc, în 
cuvintele proprii ale lui Pavel, c  el a continuat s  fie dedicat cu fermitate atât în crezutul 

cât i în inutul tuturor legilor lui Dumnezeu – acelea i legi pe care Evreii pretindeau c  
le observau i ei.  Nici unul dintre acuzatorii lui nu au putut s  aduc  vre-o dovad  
împotriva lui.  Toate acuza iile f cute contra lui erau neadev rate – întocmai ca toate 
preten iile moderne c  el a predicat împotriva legilor Vechiului Testament sunt la fel de 
neadev rate! 
 Cu toate acestea, exact acelea i zvonuri inexacte i calomnioase care au început cu 
acuzatorii fal i ai lui Pavel cu atât de mult timp în urm  sunt înc  circulate ast zi.  Ele au 
devenit baza a ceea ce se refer  acum în mod obi nuit ca „teologia Pavelin .”    
 Filozofia aceasta teologic  îns  îl prezint  pe Pavel ca pe cineva înc  dedicat 
separ rii Cre tinismului de r d cinile lui Evreie ti.  Îl descriu ca pe cineva care a respins 
mo tenirea lui biblic  i a ini iat schimb ri în înv turi care au repudiat toate legile 
Vechiului Testament. 
 Dar, a a cum a fost explicat mai sus, este departe de ceea ce Pavel a crezut i a 
predicat în realitate.  Întreaga lui via , Pavel a ap rat scriptura Vechiului Testament nu 
numai ca inspirat  dar de asemenea profitabil  pentru „în elepciune în neprih nire” 
pentru to i Cre tinii (din nou, vezi 2 Timotei 3:15-17). 
 Scriptura aceea con ine legea lui Dumnezeu, care distinge neprih nirea de p cat.  
Este pu in  minun ie, deci, c  Pavel va exclama, „Deci ce vom zice? Legea este ceva 
p c tos? Nici de cum! Dimpotriv , p catul nu l-am cunoscut decât prin Lege”     
(Romani 7:7) 
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Conferin a dela Ierusalem din  
Faptele Apostolilor 15:  Ce a fost decis? 

 
 Unii oameni cred c  decizia 
Bisericii dela început din Faptele 
Apostolilor 15 i-a eliberat pe Cre tini 
de nevoia de a se supune legilor 
dezv luite în Vechiul Testament.  Dar 
este acesta cazul?  Pentru a în elege ce 
s-a hot rât cu adev rat atunci, trebuie 
s  privim i s  în elegem scenariul 
istoric, cultural i scriptural al epocii. 
 Dela începutul convertirilor 
gentililor, „unii, coborându-se din 
Iudea,” insistau c  „Dac  nu v  t ia i 
împrejur, dup  rânduiala lui Moise, nu 

pute i s  v  mântui i.” (Faptele 
Apostolilor 15:1, Biblia Ortodox  
Român ).  Noteaz  c  ei priveau 
t iatul împrejur ca o chestiune de 

mântuire.  Era o chestiune enorm  
pentru ei! 
 Astfel Pavel a luat chestiunea 
înaintea conducerii Bisericii pentru a 
fi rezolvat  oficial (versul 2).  „Dar 
unii din eresul [secta] fariseilor, care 
trecuser  la credin , s-au ridicat 
zicând c  trebuie s -i taie împrejur i 
s  le porunceasc  a p zi Legea lui 
Moise”  (versul 5).  Prin „Legea lui 
Moise” ei au în eles imperativele 
Leg mântului dela Muntele Sinai, care 
ar fi inclus poate i unele dintre 
ritualurile i ceremoniile lui – i în 
mod sigur t iatul împrejur. 
 La conferin a Bisericii din 
Ierusalem, atât Petru cât i Pavel s-au 
adresat b trânilor aduna i.  Chestiunea 
t iatului împrejur, a observat Petru, 
fusese deja hot rât  de Însu i 
Dumnezeu (versurile 7-9).  M rturia 
lui Petru a dovedit c  Dumnezeu i-a 
dat Duhul S u Sfânt gentililor care nu 
erau t ia i împrejur (Faptele 
Apostolilor 10:44-48).  Ca rezultat, ei 
ar putea numai s  conchid  c  

Dumnezeu nu mai cere t iatul 
împrejur al converti ilor masculini 
gentili. 
 Atunci au vorbit Pavel i 
Barnabas, descriind cum Dumnezeu a 
f cut minuni prin ei în chemarea 
gentililor în Biseric  (versul 12). 
 
Patru restric ii pentru noii 
converti i gentili 
 
 Iacov, fratele vitreg al lui Isus 
Hristos, a publicat o declara ie a 
concluziei:  „De aceea, eu sunt de 
p rere s  nu se pun  greut i acelora 
dintre Neamuri cari se întorc la 
Dumnezeu; ci s  li se scrie doar s  se 
fereasc  de pâng ririle idolilor, de 
curvie, de dobitoace sugrumate i de 
sânge”   (versurile 19-20). 
 Unii oameni folosesc aceste 
cuvinte ca s  sus in  c  nu este cerut 
nimic mai mult dela Cre tinii de la 
Început – c  ei ( i noi) nu mai trebuie 
s  inem celelalte legi aflate în Vechiul 
Testament. 
 Dar are sens cu adev rat aceast  
p rere?  Iacov nu a zis nimic despre 
omor, furt, minciun , furt, luarea 
numelui lui Dumnezeu în de ert i o 
mul ime de alte p cate.  Prin 
ra ionamentul acesta putem noi s  
conchidem c  Cre tini sunt acum 
liberi s  fac  toate lucrurile rele?  
Bine-n eles c  nu”!  Dece atunci a pus 
Iacov numai acele patru restric ii – „s  
se fereasc  de pâng ririle idolilor, de 
curvie, de dobitoace sugrumate i de 
sânge”? 
 Leg tura care conecteaz  fiecare 
dintre cerin ele acestea este idolatria.  
Specific, fiecare a fost asociat  direct 
cu forme p gâne de închin ciune 
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obi nuite în zonele de unde Dumnezeu 
îi chema pe Gentili în Biseric .  
Fiecare de asemenea viola porunci 
biblice specifice (Exodul 20:2-6; 
Leviticul 20:10-20; Genesa 9:4; 
Leviticul 7:26-27).   
 Este evident, îns , c  apostolii 
aveau de asemenea un alt motiv pentru 
alesul acestor forme de leg turi cu 
idolatria.  Ei voiau s  fie siguri c  noii 
converti i ne-evrei aveau s  aib  
imediat acces la înv tura Cuvântului 
lui Dumnezeu – Sfintele Scripturi 
(Romani 15:4; 2 Timotei 3:15). 
 Observ  motivul exprimat de 
Iacov pentru enumerarea acestor 
interziceri particulare:  „C ci înc  din 
vechime, Moise are în fiecare cetate 
oameni, cari-l propov duiesc, fiindc  
este citit în sinagogi în toate zilele de 
Sabat”  (Faptele Apostolilor 15:21).  
Scopul acestei declara ii de concluzie 
întrucâtva nedumeritor devine acum 
clar:  apostolii doreau s  fie siguri c  
fiecare convert gentil va putea s  aib  
ocazia s  primeasc  instruc iunea 
aceea pentru c  cuvintele lui Moise 
„erau citite…în fiecare Sabat.” 
 
Accesul la Scripturi 
 
 În zilele acelea nimeni nu a avut 
propriile lor copii ale Bibliei.  Sulurile 
erau scrise de mân  i extraordinar de 
scumpe.  Numai cei foarte boga i î i 
puteau permite vre-o bibliotec  
personal . Singurul loc unde cineva 
putea auzi Biblia citit  regulat a fost în 
Templul din Ierusalem sau în 
sinagogile Evreie ti care existau în 
ora ele mai mari ale Imperiului 
Roman. 
 Renun ând orice asocia ie cu 
idolatria i alegând s  se închine 
numai Dumnezeului adev rat al 
Scripturilor, ace ti noi conver i gentili 

puteau s  participe în sinagoga 
evreiasc . Acolo ei puteau s  afle 
înv turile de baz  ale Sfintelor 
Scripturi în fiecare Sabat.  În regiunile 
unde congrega iile Cre tine nu 
fuseser  înc  stabilite, sinagoga era 
singurul centru de preg tire organizat  
unde se puteau înv a Scripturile. 
 Pavel confirm  clar importan a 
pentru noii conver i de a fi instrui i din 
Scripturi.  În scrisoarea sa c tre 
Timotei – un preot tân r care l-a ajutat 
s  serveasc  ace ti conver i gentili – 
Pavel face punctul c  „Toat  Scriptura 
este însuflat  de Dumnezeu i de folos 
…s  dea în elepciune în neprih nire”  
(2 Timotei 3:16). 
 El chiar le-a amintit converti ilor 
gentili din  Roma c  „credin a vine în 
urma auzirii; iar auzirea vine prin 
Cuvântul lui Hristos”  (Romani 
10:17).  La vremea aceea singura 
„Scriptur ” i „Cuvântul lui 
Dumnezeu” pe care îl tiau a fost ceea 
ce noi numim ast zi Vechiul 
Testament.  Noul Testament nu a 
existat înc . 
 Pavel clar c  s-a a teptat ca 
converti ii gentili s  fac  efort atât în 
auzitul cât i în înv atul Cuvântului 
inspirat al lui Dumnezeu.  Când 
Biserica a început s  accepte 
converti ii gentili, nu a avut totu i 
capacitatea de a instrui credincio ii ne-
evrei în Scripturi în fiecare ora  – în 
special în ora ele care nu aveau 
congrega ii Cre tine. 
 Dar Evreii au binevenit gentilii ne 
t ia i împrejur în sinagogi ca s  înve e 
adev rul lui Dumnezeu – cu 
prevederea c  ei trebuiau s  fac  
dedica ia de a-L servi numai pe 
Dumnezeul adev rat i viu al Bibliei. 
 Noul Testament arat  c  converti ii 
gentili cei mai de devreme au devenit 
familiari repede cu Scripturile acelea.  
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Pentru c  Scripturile folosite de Evrei 
i de Cre tini erau exact la fel, 

apostolii au fost confortabili având 
noii converti i gentili al turându-se 
Evreilor i Evreilor Cre tini prezen i la 
serviciile din sinagog  în fiecare 
Sabat. 
 Îns i Biblia înregistreaz  c  mul i 
gentili l-au auzit prima dat  pe Pavel 
predicând în sinagog  unde ei erau 
prezen i împreun  cu Evreii (Faptele 
Apostolilor 17:1-4, 10-12, 16-17).  
Atât sinagoga cât i Sfintele Scripturi 
au fost centrale în munca lui Pavel de 
convertire atât a evreilor cât i a 
gentililor. 
 Atât Pavel cât i converti ii s i au 
privit Sfintele Scripturi – cum au fost 
înv ate de evrei în sinagog  – ca baza 
credin ei lor.  Astfel el nu a trebuit s  

explice întotdeauna fiecare am nunt al 
modului de via  pe care noii 
converti i trebuiau s  înve e. Când el a 
fost într-un ora  numai pentru un timp 
scurt, Pavel i-a putut concentra 
eforturile pe explica ia rolului i  
misiunii lui Isus Hristos i atunci putea 
s  se mute într-un alt ora . 
 El a tiut c  converti ii gentili 
puteau s  continue s  primeasc  
educa ia de baz  în Scripturi i modul 
de via  al lui Dumnezeu fiind prezen i 
regulat la serviciile din sinagog .  i 
faptul c , în scrisorile sale c tre 
congrega iile gentile,  el a citat 
extensiv din acelea i Scripturi folosite 
de Evrei demonstreaz  clar dovada c  
to i gentilii conver i avuseser  acces la 
instruc iunea aceea indiferent unde au 
tr it. 
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Capitolul 8 
 

Înv tura lui Isus a  
Legii lui Dumnezeu 

 
„S  nu crede i c  am venit s  stric Legea sau Proorocii; am venit nu s  

stric, ci s  împlinesc”  (Matei 5:17). 
 
 

Poate cea mai r spândit  controvers  despre înv turile lui Hristos privesc atitudinea 
Lui c tre legile lui Dumnezeu înregistrate în Vechiul Testament. 
 Abordarea celor mai multe biserici i denomina ii privind Isus este c  El a adus o 
înv tur  nou  considerabil diferit  de instruc iunile Vechiului Testament.  P rerea 
obi nuit  este c  înv turile lui Hristos din Noul Testament au anulat i înlocuit 
înv turile Vechiului Testament.  Dar este a a? 
 Nu are nici o importan  ce spun oamenii despre El.  Nici nu conteaz  ce interpretare 
dau ei la ceea ce a zis El.  Ceea ce conteaz  cu adev rat este ceea ce a zis El în realitate 

i dac  noi vom crede i vom accepta ceea ce a zis El. 
  
O declara ie clar  în Predica de pe Munte 
 
 Predica de pe munte este un loc bun de început.  Pentru c  aceasta este cea mai lung  
declara ie înregistrat  a înv turilor lui Isus Hristos, ne-am a tepta s  g sim aici p rerea 
Lui despre legile lui Dumnezeu cum sunt înregistrate în Vechiul Testament.  i           
într-adev r o g sim. 
 Unul dintre motivele pentru unele din declara iile lui Isus în Predica de pe Munte 
este c  – pentru c  înv turile Lui au fost atât de diferite de cele ale Fariseilor i a 
Saduceilor – unii oameni au crezut c  inten ia Lui a fost s  submineze autoritatea 
Cuvântului lui Dumnezeu i s  pun  pe a sa proprie în loc. 
 Dar inten ia Lui real  a fost s  demonstreze c  multe din lucrurile pe care le-au 
propov duit Fariseii i Saduceii au fost contrare cu înv turile originale ale Torahei (a 
Legii) lui Moise, primele cinci ale Bibliei.  Isus a contrazis ideile gre ite pe care lumea o 
formase cu privire la El cu trei declara ii emfatice despre Lege.  S  ne uit m la ele. 
 
„Am venit nu s  stric, ci s  împlinesc” 
 
 Isus i-a exprimat despre lege foarte devreme în Predica de pe Munte:  „S  nu 
crede i c  am venit s  stric Legea sau Proorocii; am venit nu s  stric, ci s  împlinesc”  
(Matei 5:17). 
 Astfel vedem imediat c  El nu a avut nici o inten ie ca s  distrug  legea.  El chiar ne 
spune c  s  nici nu ne gândim la un asemenea lucru. 
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  Departe de a fi antagonist, Scripturilor Vechiului Testament, El a zis a „a venit s    
împlineasc  „Legea i Proorocii” i a început s  le confirme autoritatea.  „Legea i 
Proorocii”  a fost un termen folosit în mod obi nuit pentru Scripturile Vechiului 
Testament (compar  Matei 7:12). 
 „Legea” se referea la primele cinci c r i din Biblie, c r ile lui Moise în care au fost 
scrise legile lui Dumnezeu.  „Proorocii” s-a referit nu numai la scrierile profe ilor biblici 
dar de asemenea la c r ile istorice a ceea ce a venit s  fie cunoscut ca Vechiul 
Testament. 
 Ce a în eles Isus când a vorbit despre împlinirea legii? 
 Regretabil, în elesul „împlinirea legii” a fost r st lm cit de mul i care pretind numele 
lui Isus dar nu în eleg cu adev rat ce a înv at El.  Ei spun c  pentru c  Isus a zis c  El va 
împlini legea, noi numai avem nevoie s-o observ m. 
 O alt  vedere a „împlinirii legii” este c  Isus a „umplut plin” ceea ce a lipsit legii  
– adic , El a complectat-o, în parte anulând-o i în parte ad ugându-i, formând ceea ce 
uneori este referit ca „Legea lui Hristos” sau „Înv turile Noului Testament.” 
 Implica ia acestei p reri este c  Noul Testament a adus o schimbare în cerin ele 
pentru mântuire i c  legile date în Vechiul Testament ar fi învechite.  Dar oricare din 
vederile acestea reflect  cu exactitate ceea ce a în eles Isus? 
 

Alte moduri importante în care  
Isus a împlinit Legea 

 
 Legea a cerut supunere perfect  i 
a pronun at o sentin  cu moartea 
asupra oricui o înc lca.  Pavel ne 
spune c  „plata p catului este 
moartea…”  (Romani 6:23). 
 Consider  pentru o clip  pedeapsa 
pe care fiecare dintre noi i-a adus-o 
pentru p cat.  Nu este „purgatoriu” sau 
„iadul” sau vre-un alt loc sau stare de 
existen  sau con tiin  (cere sau 
coboar  bro ura noastr  gratuit  Rai i 

Iad:  ce ne înva  Biblia în realitate? 
[Heaven and Hell: What Does the 

Bible Really Teach?].  Este moartea – 
dispari ia ve nic , un nimic, tergerea 
total  din existen , din care nu putem 
sc pa niciodat  dac  nu ar fi 
promisiunea lui Dumnezeu pentru 
înviere. 
 Pavel continu  în Romani 6:23, 
„…dar darul f r  plat  al lui 
Dumnezeu este via a vecinic  în Isus 
Hristos, Domnul nostru.”  Pentru c  
noi to i am p c tuit, legea poate numai 

s  ne cear  moartea.  Nu are nici o 
prevedere pentru a ne da via a ve nic .  
Deci cum poate oricine s  spere la o 
via  dincolo de mormânt? 
 Isus de asemenea a împlinit legea 
în sensul c  El a satisf cut cerin ele 
legii pl tind pedeapsa pe care fiecare 
dintre noi a c p tat-o prin nesupunere, 
care este moartea.  Isus, care nu a 
p c tuit niciodat , nu i-a adus asupra 
Sa pedeapsa cu moartea care a fost 
cerut  de lege.  Ca sacrificiul nostru 
perfect pentru p cat, El a putut s  
satisfac  preten iile legii care cerea 
moartea noastr .  Astfel El, „…s  
tearg  p catul prin jertfa Sa”  (Evreii 

9:26).   Pentru c  „ne-a sp lat de 
p catele noastre cu sângele S u,” 
(Apocalipsa 1:5), Isus face posibil ca 
noi s  primim darul lui Dumnezeu al 
vie ii ve nice. 
 Sec ia „Legii” din Biblie, cele 
cinci c r i ale lui Moise, con in mai 
multe feluri de legi.  În adaos la ceea 
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ce am putea numi legea moral , care 
controleaz  comportarea omului (a a 
cum sunt Cele Zece Porunci), 
sec iunea aceasta con ine de asemenea 
diferitele legi sacrificiale cerând 
sacrificii pentru p cat.  Prin ele însele 
aceste legi i sacrificii nu pot niciodat  
s  absolve pedeapsa cu moarte pentru 
p cat.  (Evreii 10:1-4). 
 „De aceea, cînd intr  în lume, El 
zice: „Tu n-ai voit nici jertf , nici 
prinos; ci Mi-ai preg tit un trup….Prin 
aceast  „voie” [voia lui Dumnezeu] 
am fost sfin i i noi, i anume prin 
jertfirea trupului lui Isus Hristos, odat  
pentru totdeauna…El [Isus Hristos], 
dimpotriv , dup  ce a adus o singur  
jertf  pentru p cate, S'a a ezat pentru 
totdeauna la dreapta lui 
Dumnezeu…C ci printr-o singur  
jertf  El a f cut des vâr i i pentru 
totdeauna pe cei ce sunt sfin i i”  
(Evreii10:5, 10, 12, 14). 
 Ceea ce ne spune aceasta este c  
Isus a împlinit totul ce a fost prescris 
în ofertele pentru p cat în legea 
sacrificiilor.  Isus a satisf cut întreaga 
lege devenind sacrificiul nostru pentru 
p cat.   
 Dac  Hristos nu s-ar fi prezentat El 
însu i ca o ofert  pentru p cat, 

sacrificiile care preziseser  „singura 
ofert  pentru p cat” ar fi constituit 
proorociri sau angajamente 
neîmplinite pentru c  toate indicau 
spre El. 
 Isus a  zis c  a venit nu ca s  
distrug  Legea sau Proorocii, dar ca 
s -i împlineasc .  El a realizat aceasta 
la câteva nivele diferite i în câteva 
moduri diferite.  El a ar tat întreaga 
inten ie spiritual  a legii, tr ind-o 
perfect ca un exemplu pentru noi.  
Proorocii anun aser  înainte persoana 
Sa, misiunea Lui i multe am nunte 
despre na terea, via a, moartea i 
învierea Lui – pe care El le-a împlinit.  
Sacrificiile legii preziseser  moartea 
Sa sacrificial  pentru p catele omenirii 
– pe care numai El singur ar fi putut 
împlini. 
 Ce a spus Isus este c  Vechiul 
Testament în toate p r ile i 
elementele lui – morale i profetice – 
se refereau le El Însu i i îi erau 
aplicabile Lui.  El a satisf cut toate 
aspectele pe care le-au cerut Legea i 
Profe ii, dându-le substan  i 
împlinind tot ce au cerut i au anun at.
  

 
P rerea lui Isus a împlinirii legii 
 
 Cuvântul grec pleroo, tradus „împlinit” în Matei  5:17, înseamn  „s  faci plin, s  
umpli, s  umpli complet” sau „s-o dea plin , s  completeze”  (Lexiconul greco-englez al 

lui Thayer al Noului Testament [Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament], 
2002, num rul lui Strong 4137). 
 Cu alte cuvinte, Isus a zis el a venit s  completeze legea i s-o fac  perfect .  Cum?  
Ar tându-i inten ia spiritual  i aplicarea legii lui Dumnezeu.  În elesul Lui este clar din 
restul capitolului, unde El arat  inten ia spiritual  a poruncilor specifice.   
 Unii deformeaz  în elesul lui „împlinit” ca s -L aib  pe Isus spunând, „Nu am venit 
s  distrug legea, dar s-o termin împlinind-o.”  Aceasta este inconsistent cu propriile Lui 
cuvinte.  În restul capitolului, El a ar tat c  inten ia spiritual  a legii a f cut-o aplicabil  
mai extins, nu c  a fost anulat  i inutil . 
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 Isus, explicând, l rgind i exemplificând legea lui Dumnezeu, a împlinit o profe ie a 
Mântuitorului aflat  în Isaia 42:21:  „Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, s  vesteasc  o 
lege mare i minunat .”  Cuvântul ebraic gadal, tradus „mare” sau s  „m reasc ,” 
înseamn  literal „a fi sau s  devin  m re ”  (William Wilson, Studiile cuvântului 

Vechiului Testament al lui Wilson  [Wilson’s Old Testament Word Studies], „S  
m reasc ”). 
 Isus Hristos a f cut exact aceasta, ar tând inten ia sfânt , spiritual , scopul i 
obiectivul legii lui Dumnezeu, prin înv turile Sale i maniera Lui de via .  El a 
împlinit cerin ele Legii ascultând-o perfect, în gând i în fapt , atât în liter  cât i în 
inten ia inimii. 
 

Anuleaz  Noul Leg mânt Poruncile? 
 
 Biblia ne spune c  Hristos a venit 
ca Mijlocitor al unui Leg mânt mai 
bun (Evreii 8:6).  Credin a popular  c  
Noul Testament anuleaz  legea lui 
Dumnezeu reflect  o în elegere gre it  
a ambelor leg minte.  Dumnezeu ne 
spune c  El a alterat leg mântul 
original i l-a f cut un leg mânt „mai 
bun, c ci este a ezat pe f g duin e mai 
bune” (versul 6).  Dar nu a fost stabilit 
pe legi diferite.  Legea a r mas 

aceea i.   
 A fost totu i o sl biciune, o lips , 
în leg mântul original.  Lipsa aceea a 
fost cu oamenii, nu cu legea.  „C ci ca 

o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: 
„Iat , vin zile, zice Domnul, cînd voi 
face cu casa lui Israel i cu casa lui 
Iuda un leg mânt nou” (versul 8).  A 
fost pentru c  oamenii „n-au r mas în 
leg mântul Meu, i nici Mie nu Mi-a 
p sat de ei, zice Domnul” (versul 9).   
 În Vechiul Leg mânt, Dumnezeu a 
scris legea pe tablete de piatr .  A fost 
extern , i nu parte din gândirea i 
motivele poporului.  A fost în 
literatura lor dar nu în inimile lor.  În 
Noul Leg mânt, Dumnezeu scrie legea 
în mintea i inimile poporului S u 
(Evreii 8:10; Ieremia 31:33-34). 
 Ca s  împuterniceasc  poporul s  
interiorizeze legea Sa – s-o iubeasc  i 
s  o asculte cu ner bdare i de 

bun voie – Dumnezeu face 
promisiunea aceasta:  „V  voi da o 

inim  nou , i voi pune în voi un duh 

nou; voi scoate din trupul vostru inima 
de piatr , i v  voi da o inim  de 
carne.  Voi pune Duhul Meu în voi, i 
v  voi face s  urma i poruncile Mele 

i s  p zi i i s  împlini i legile Mele”  
(Ezekiel 36:26-27).  Duhul lui 
Dumnezeu îi împuternice te pe 
oameni s  se supun  legilor Lui! 
 Oamenilor c rora le lipse te Duhul 
Sfânt sunt incapabili de supunere din 
toat  inima.  Dece?  „Fiindc  
umblarea dup  lucrurile firii 
p mânte ti este vr jm ie împotriva 
lui Dumnezeu, c ci, ea nu se supune 
Legii lui Dumnezeu, i nici nu poate 
s  se supun .  Deci, cei ce sunt 
p mânte ti, nu pot s  plac  lui 
Dumnezeu”  (Romani 8:7-8). 
 Aceasta este modul în care sunt 
diferite Vechiul Leg mânt i Noul 
Leg mânt.  Pavel d  explica ia, „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 , trime 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, 
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cari tr im nu dup  îndemnurile firii 
p mânte ti, ci dup  îndemnurile 
Duhului”  (Romani 8:3-4, vezi i 1 
Ioan 3:4). 
 Comentariul Critic Interna ional 
spune, în referin  la Romani 8:4, 
„Scopul lui Dumnezeu în 
‚condamnarea’ p catului a fost ca 
cerin ele legii s  fie împlinite în noi, 
adic , legea Sa ar putea fi stabilit  în 
sensul c  în sfâr it va fi ascultat  cu 
sinceritate i cu adev rat – împlinirea 
promisiunilor lui Ieremia 31:33 i 
Ezekiel 36:26.1.” 
 Într-o adnotare la Ieremia 31:33-34 
comentariul explic  acest pasaj „este 
adesea gre it în eles ca o promisiune a 
unei legi noi care s -i ia locul celei 
vechi sau altfel ca o promisiune a unei 
religii f r  lege.  Dar lucrul nou 
promis în versul 33 nu este, de fapt, 
nici o lege nou  i nici eliberarea de 
sub lege, dar o dorin  i determinare 
sincer  interioar  din partea poporului 
lui Dumnezeu de a se supune legii 
deja dat  lui.” 
 Urm toarele pasaje din Noul 
Testament confirm , fie explicit fie 
prin exemplu, c  Isus i apostolii au 
privit Cele Zece Porunci ca necesare 
pentru via a Cre tin  adev rat . 

• Prima Porunc :  Matei 4:10; 
22:37-38. 

• A Doua Porunc :  1 Ioan 5:21, 
1 Corinteni 6:9; 10:7, 14; 
Efeseni 5:5. 

• A Treia Porunc :  Matei 5:33-
34; 7:21-23; Luca 11:2; 1 
Timotei 6:1. 

• A Patra Porunc :  Luca  4:16; 
Faptele Apostolilor 13:14, 42, 
44; 16:13; 17:2; 18:4; Evreii 
4:4, 9. 

• A Cincea Porunc :  Matei 
15:3-6; 19:17-19; Efeseni 6:2-
3. 

• A asea Porunc :  Matei 5:21-
22; 19:17-18; Romani 13:9; 
Galateni 5:19-21; Iacov 2:10-
12. 

• A aptea Porunc :  Matei 
5:27-28; 19:17-18; Romani 
13:9; 1 Corinteni 6:9; 10:8; 
Efeseni  5:5, Galateni 5:19-21; 
Iacov 2:10-12. 

• A Opta Porunc :  Matei 19:17-
18; Romani 13:9; Efeseni 4:28. 

• A Noua Porunc :  Matei 
19:17-18; Romani 13:9; 
Coloseni 3:9; Efeseni 4:25. 

• A Zecea Porunc :  Luca 12:15; 
Romani 7:7; 13:9; Efeseni 5:3, 
5. 

 
Totul va fi împlinit 
 
 A doua declara ie major  dat  de Isus în Predica de pe Munte, în exact acela i 
context, o face chiar mai clar c  El nu a venit s  distrug , recheme, anuleze sau s  
abroge legea:  „C ci adev rat v  spun, cât  vreme nu va trece cerul i p mântul, nu va 
trece o iot  sau o frântur  de slov  din Lege, înainte ca s  se fi întâmplat toate lucrurile”  
(Matei 5:18).   
 Cu cuvintele acestea a asem nat continuarea legii cu permanen a cerului i a 
p mântului.  El spune c  legile spirituale ale lui Dumnezeu sunt imutabile, inviolabile i 
indestructibile.  Ele pot numai s  fie împlinite, niciodat  abrogate. 
 Noi ar trebui s  not m c  în versul acesta este folosit un cuvânt grec diferit pentru 
„împlinit”: ginomai, însemnând „a deveni, i.e. s  vin  în eviden … s  treac , s  se 
întâmple” sau „s  fie f cut, terminat”  (Thayer, num rul lui Strong 1096). 
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 Pân  nu se va întâmpla completarea final  a planului lui Dumnezeu de a glorifica 
omenirea în Împ r ia Sa – adic , atâta timp cât înc  sunt fiin e omene ti de carne, 
codificarea fizic  a legii lui Dumnezeu în Scripturi este necesar .  Aceasta, explic  Isus, 
este sigur ca existen a continu  a universului. 
 
Slujitorii S i trebuie s  observe legea 
 
 A treia declara ie a lui Isus, citat  mai devreme în capitolul 2, pronun  c  soarta 
noastr  depinde de atitudinea spre i tratamentul legilor sfinte ale lui Dumnezeu.  Din 
nou, „A a c , ori cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, i va înv a pe 
oameni a a, va fi chemat cel mai mic în Împ r ia cerurilor; dar oricine le va p zi, i va 
înv a pe al ii s  le p zeasc , va fi chemat mare [de cei] în Împ r ia cerurilor”  (Matei 
5:19). 
 „De cei” este ad ugat pentru clarificare, pentru c , cum a fost explicat în alte pasaje, 
acei care persist  în înc lcarea legii i îi înva  pe al ii s  încalce legea lui Dumnezeu ei 
în i i nu vor fi în Împ r ie de loc. 
 Isus este foarte clar c  acei care îl urmeaz  i aspir  la Împ r ia Sa au o obliga ie 
perpetu  s  se supun  i s  sus in  legea lui Dumnezeu.  El spune c  noi nu putem 
mic ora legea lui Dumnezeu nici m car cu o iot  sau frântur  – echivalentul în alfabetul 
nostru modern cu bara unui „t” sau punctul unui „i.” 
 Valoarea pe care o pune pe Poruncile lui Dumnezeu este de asemenea de negre it – 
la fel cu marele respect pentru lege cerut de El dela to i cei care îi înva  pe al ii în 
numele Lui.  Dezaprobarea Lui cade asupra celor care desconsider  chiar i pe cea mai 
neînsemnat  porunc  a lui Dumnezeu, i onoarea Sa va fi acordat  acelora care înva  i 
se supun poruncilor lui Dumnezeu. 
 Pentru c  Isus s-a supus poruncilor lui Dumnezeu, urmeaz  c  i slujitorii S i, de 
asemenea, trebuie s  in  acelea i porunci i s -i înve e pe al ii la fel (1 Ioan 2:2-6).  Este 
în felul acesta c  adev ra ii preo i ai lui Hristos urmeaz  s  fie identifica i – prin urmarea 
lor a exemplului dat pentru ei (Ioan 13:15). 
 
Ei trebuie s -i dep easc  pe c rturari i Farisei 
 
 Cu declara ia urm toare din Predica de pe Munte, Isus nu las  nici un dubiu asupra 
ceea ce a în eles El în cele trei declara ii precedente. 
 El a în eles f r  nici o îndoial  c  discipolii S i trebuie s  se supun  legii lui 
Dumnezeu – i El le-o cerea s-o asculte la un nivel care a dep it orice auziser  ei mai 
înainte.  „C ci v  spun c , dac  neprih nirea voastr  nu va întrece neprih nirea 
c rturarilor i a Fariseilor, cu nici un chip nu ve i intra în Împ r ia cerurilor”  (Matei 
5:20). 
 Cine au fost c rturarii i Fariseii?  C rturarii au fost cei mai renumi i înv tori ai 
legii – interpre ii legii, oamenii  înv a i, exper ii. 
 Fariseii, un grup înrudit, erau privi i în mod obi nuit ca cele mai exemplare modele 
de Iudaism.  Ei formau o sect  a Iudaismului care a stabilit un cod moral i de ritualuri 
mai rigid decât a fost descris  în legea lui Moise, bazând multe din practicile lor pe ani 
de tradi ii.  Atât c rturarii cât i Fariseii erau i foarte stric i i foarte respecta i în 
Iudaism (Faptele Apostolilor 26:5). 
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 În timp ce c rturarii erau exper ii, Fariseii profesau cea mai pur  practic  a 
neprih nirii.  Deci când Isus a declarat c  neprih nirea unuia trebuie s-o dep easc  pe 
ce a c rturarilor i a Fariseilor, aceasta a fost o declara ie uimitoare! 
 Fariseii erau privi i ca aceia care au atins apogeul neprih nirii personale, i oamenii 
obi nui i presupuneau c  asemenea în l imi de spiritualitate erau cu mult peste puterile 
lor.  Dar Isus a afirmat c  neprih nirea c rturarilor i a Fariseilor nu a fost suficient  ca 
s  le dea dreptul de a intra în Împ r ia de care vorbea El!   Ce speran , atunci, au avut 
ceilal i? 
 

‚Noua” parte a „Noii Porunci” a lui Isus Hristos 
 
 În noaptea dinaintea r stignirii, 
Isus le-a spus discipolilor, „V  dau o 
porunc  nou : S  v  iubi i unii pe al ii; 
cum v-am iubit Eu, a a s  v  iubi i i 
voi unii pe al ii”  (Ioan 13:34). 
 A înlocuit Isus poruncile lui 
Dumnezeu dinainte cu numai aceast  
singur  „porunc  nou ”?  Mul i 
propov duiesc c  aceasta este exact ce 
a inten ionat Isus.  Dar ra ionamentul 
lor nu ia în considerare tot ce a zis 
Isus.  Cea mai mare parte din ce zisese 
El nu a fost nou.   
 Moise a scris aproape acelea i 
cuvinte cu multe secole mai devreme 
(Leviticul 19:18).  Isus numai a 
ad ugat câteva cuvinte pe care Moise 
nu le-ar fi putut scrie atunci pentru c  
Isus nu venise înc .  Cuvintele acelea 
noi spuse de Isus au fost „cum v-am 
iubit Eu” – referindu-se la exemplul  

perfect de dragoste pe care li l-a dat 
El! 
 Exemplul Lui a ridicat bara 
caracterului de iubire la un nivel mai 

înalt decât fusese vre-odat  mai 
înainte.  El ne-a iubit pân  la punctul 
c  i-a dat propria lui via  pentru noi.  
El a explicat – numai dou  capitole 
mai târziu – „Nu este mai mare 
dragoste decât s - i dea cineva via a 
pentru prietenii s i”  (Ioan 15:13).   
 Dar Isus a ilustrat de asemenea 
prin exemplul S u c  dragostea i 
supunerea trebuie s  mearg  mân  în 
mân .   El a explicat, „Dac  p zi i 
poruncile Mele, ve i r mânea în 
dragostea Mea, dup  cum i Eu am 

p zit poruncile Tat lui Meu, i r mân 
în dragostea Lui”  (Ioan 15:10). 
 Noi împlinim noua porunc  a lui 
Isus când ne iubim unii pe al ii în 
aceea i manier  ca i El – fiind dispu i 
s  ne d m vie ile pentru beneficiul 
altora.  Acesta este felul de dragoste 
pe care Isus vrea ca to i discipolii S i 
s  practice din inim .  i acesta este 
punctul pe care El îl f cea cu „noua” 
Lui porunc . 

 
Isus condamn  ipocrizia religioas   
 
 În actualitate, a fost o problem  real  cu neprih nirea c rturarilor i a Fariseilor.  
Miezul problemei a fost c  neprih nirea lor era defect  în aceea c  era numai extern .  Ei 
ap reau celor care îi observau c  se supun legii, dar înc lcau legea intern, unde nu 
puteau fi v zu i de al ii. 
 Observ  denun ul arz tor al lui Isus al ipocriziei lor în a face o fa ad  din religie:  
„Vai de voi, c rturari i Farisei f arnici! Pentru c  voi cur i i partea de afar  a 
paharului i a blidului, dar înl untru sunt pline de r pire i de necump tare…Pentruc  
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voi …pe dinafar  se arat  frumoase, iar pe dinl untru sunt pline de oasele mor ilor i de 
orice fel de necur enie.  Tot a a i voi, pe dinafar  v  ar ta i neprih ni i oamenilor, dar 
pe dinl untru sunte i plini de f rnicie i de f r delege”  (Matei 23:25-28). 
 Ace ti înv tori religio i accentuau aspectele minore ale legii în timp ce neglijau 
chestiunile mai importante.  „Vai de voi, c rturari i Farisei f arnici! Pentruc  voi da i 
zeciuial  din izm , din m rar i din chimen, i l sa i nef cute cele mai însemnate lucruri 
din Lege: dreptatea, mila i credincio ia; pe acestea trebuia s  le face i, i pe acelea s  nu 
le l sa i nef cute”  (versul 23). 
 Isus a fost preocupat ca fiecare parte al cerin ei de neprih nire s  fie observat , i a 
fost mânios pentru c  ei erau orbi i pentru p r ile mai „însemnate” – aspectele majore 
spirituale – ale legii. 
 În timp ce ei erau preten io i cu tradi iile lor ceremoniale, în acela i timp, ei î i luau 
libert i în nesupunerea poruncilor directe ale lui Dumnezeu.  În  unele situa ii ei 
actualmente au ridicat tradi iile lor deasupra poruncilor clare ale lui Dumnezeu (Matei  
15:1-9). 
 În spatele ac iunilor lor a fost motivul josnic al exalt rii proprii i a propriului 
interes.  Ei ap reau în public cu ceea ce ar fi trebuit s  fie devo iunile mai personale 
c tre Dumnezeu – rug ciunea, postitul i datul ofertelor – toate c  s  poat  fi v zu i i 
gândi i de al ii ca fiind neprih ni i (Matei 6:1-6; 23:5-7). 
 
Conduc torii religio i nu au inut spiritul legii lui Dumnezeu 
 
 Imediat dup  declara ia c  nu avea nici o inten ie s  elimine legea lui Dumnezeu, 
Isus a continuat s  dea  exemple de tradi ii i înv turi ale conduc torilor religio i care 
gre iser  complet inta sau chiar contraziseser  inten ia spiritual  a legii lui Dumnezeu. 
 Primul exemplu pe care ni l-a dat El a fost a asea Porunc :  „S  nu ucizi.”  Tot ce 
au în eles Fariseii despre porunca aceasta a fost c  actul de ucidere era interzis.  Isus a 
propov duit ceea ce ar fi trebuit s  fie evident, inten ia Poruncii a asea nu a fost numai 
interzicerea literal  a actului de ucidere, dar fiecare atitudine rea a inimii i a min ii care 
a condus la ucidere – incluzând mânia nedreapt  i cuvintele dispre uitoare (Matei 5:21-
26). 
 El a f cut la fel cu vederea lor îngust  a Poruncii a aptea, „S  nu preacurve ti.”  
Fariseii epocii au în eles c  actul fizic al rela iei sexuale cu o femeie în afara c s toriei a 
fost p cat.  Ei ar fi trebuit s  cunoasc  de asemenea, ca în cazul Poruncii a asea, dorin a 
pentru o alt  femeie era p cat pentru c  acel de poftea înc lcase deja porunca în inima 
sa. 
 Acestea sunt exemple de „neprih nire a c rturarilor i a Fariseilor” pe care Isus le-a 
caracterizat ca sp lând cupele i farfuriile [blidurile] curate pe dinafar , în timp ce în 
interior au r mas „plini de l comie i de necump tare”  (Matei 23:25). 
 Isus i-a instruit pe ucenicii S i c  legea lui Dumnezeu trebuie într-adev r s  fie 
observat  în afar , dar trebuie de asemenea s  fie ascultat  în spiritul i inten ia inimii. 
Când Isus a propov duit asemenea supunere din inim  a legii lui Dumnezeu, El a fost 
credincios cu ceea ce înv a Vechiul Testament:  „ i Domnul a zis lui Samuel: „Nu te 
uita la înf i area i în l imea staturii lui, c ci l-am lep dat. Domnul nu se uit  la ce se 
uit  omul; omul se uit  la ceea ce izbe te ochii, dar Domnul se uit  la inim ”  (1 Samuel 
16:7). 
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 Profetul Ieremia a privit înainte la o vreme când Dumnezeu avea s  stabileasc  un 
leg mânt nou în care Dumnezeu a promis „Voi pune Legea Mea înl untrul lor, o voi 
scrie în inima lor”  (Ieremia 31:33).  Inten ia ini ial  a lui Dumnezeu pentru legea Sa a 
fost ca oamenii s-o observe din inim  (Deuteronom 5:29).  Neputin a oamenilor s  
observe legea lui Dumnezeu în „adâncul inimii” (Psalm 51:6) a condus inevitabil la 
nesupunere exterioar . 

 
Confuzie asupra legalizmului:  

ce este i ce nu este? 
 
 Autorit ile religioase care l-au 
acuzat pe Isus Hristos de înc lcarea 
Sabatului au fost descrise ca având o 
apropiere legalist .  Dar ce înseamn  
termenul „legalizm”?  O defini ie de 
dic ionar a legalizmului este 
„conformitatea strict , literal  sau 
excesiv  cu legea sau cu un cod moral 
religios.” 
 O semnifica ie popular  ata at  
cuvântului ast zi este c  orice form  
de observare a legii biblice este 
legalizm i deci trebuie s  fie evitat .  
Cuvântul este folosit în mod peiorativ, 
în special împotriva unor asemenea ca 
inutul practici ca inutul Sabatului sau 

aderând de alte legi date în Vechiul 
Testament. 
 Totu i, folosirea aceasta a 
cuvântului este incorect .  Nu este 
legalistic s  te supui corect   legilor lui 
Dumnezeu.  A fi legalist înseamn  s  
folose ti legea lui Moise în moduri 
niciodat  inten ionate.    
 
Interpretarea Fariseilor submina  
Legea lui Dumnezeu 
 
 Fariseii, o ramur  a Iudaismului 
excesiv de strict , a c ror interpret ri 
religioase dominau gândirea popular  
a epocii lui Hristos, au fost asemenea 
exemple.  Ei au ad ugat multe din 
propriile lor reguli, i regula ii de 
crea ie omeneasc , legilor lui 

Dumnezeu, care avuseser  efectul de a 
le reprezenta i aplica gre it.  
 Interpret rile lor ad ugate legilor 
lui Dumnezeu deformau atâta scopul 
ini ial încât ei le f ceau f r  efect 
(Matei 15:6), anulându-le.  Urmând 
interpret rile i edictele Fariseilor, 
poporul numai urma legea lui 
Dumnezeu (Ioan 7:19).   
 Aceast  p rere gre it  a legii lui 
Dumnezeu i-au condus pe mul i s -L 
resping  pe Isus Hristos ca 
Mântuitorul promis de i exact acea 
lege proorocise despre El (Ioan 5:39-
40; Luca 24:44). 
 Acesta a fost motivul pentru care 
Isus a condamnat cu atâta t rie lipsa 
de în elegere i ipocrizia 
conduc torilor religio i ai epicii Sale.  
El a propov duit o reîntoarcere la 
înv turile i practicile corecte ale 
legii lui Dumnezeu conform cu 
inten ia i scopul lor original, i de 
asemenea c  El a fost Mântuitorul 
promis. 
 
 
 
Pavel a condamnat perversiunea 
legii 
 
 Apostolul Pavel a scris de 
asemenea extensiv împotriva acelora 
care ar perverti folosirea corect  a 
legii lui Dumnezeu.  Aceasta este în 
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special de aparent în cartea 
Galatenilor.  Ceea ce s-a adresat Pavel 
nu a fost inerea corect  a legii lui 
Dumnezeu, pe care el însu i a sus inu-
o în alte p r i (Romani 3:31; 7:12, 14, 
22, 25), dar o preten ie c  justificarea 
(iertarea i restaurarea p c tosului la o 
stare de neprih nire) ar putea fi 
ob inut  prin t iatul împrejur i 
observarea strict  a legii. 
 Unii înv tori fal i (Galateni 2:4; 
5:10, 12; 6:12-13) subminau bisericile 
din Galatia insistând gre it c  t iatul 
împrejur i inerea legii erau cerin e 
suficiente pentru justificare i 
mântuire, în afar  de credin a în i prin 
Isus Hristos. 
 Pavel a condamnat aceast  
înv tur  gre it  observând c  
supunerea legii nu f cuse niciodat  
posibil  via a ve nic  (Galateni 3:21).  
El a f cut-o clar c  justificarea – fiind 
f cut neprih nit în ochii lui Dumnezeu 
i astfel ob inând acces la via a 

ve nic  – este posibil  numai prin Isus 
Hristos (Galateni 2:16; 3:1-3, 10-11, 
22; 5:1-4). 
 Pavel a exprimat clar c  iertarea 
p catului cere un sacrificiu, i chiar 
cea mai strict  observare a legii nu 
poate înl tura nevoia pentru sacrificiul 
acela. 
 Îns , legea lui Dumnezeu r mâne 
standardul de neprih nire prin care 
întreaga omenire va fi judecat  (Iacov 
2:8, 12).  Legea nu este anulat  sau 
abolit  prin credin a în Hristos 
(Romani 3:31), a a cum cred gre it 
mul i.  În loc, zice Pavel, corecta 
folosire a legii este stabilit  prin 
credin . 
 Când Solomon a conchis c  
întreaga datorie a omului este „Teme-

te de Dumnezeu i p ze te poruncile 

Lui” (Ecleziastul 12:13), el s-a adresat 
scopului îndur tor al lui Dumnezeu 

pentru întreaga omenire.  Apostolul 
Ioan a fost de acord când el a conchis 
c , dac  îl iubim pe Dumnezeu, îi vom 
ine poruncile (1 Ioan 5:3). 

 Isus a spus femei prins  în adulter 
s  „nu mai p c tuiasc ”  (Ioan 8:11) – 
cu alte cuvinte, s  sus in  i s  tr iasc  
prin legea lui Dumnezeu!  Isus i-a 
spus tân rului om bogat, care venise la 
El întrebând ce ar fi putut el face s  
aib  via a ve nic , „dac  vrei s  intri 
în via , p ze te poruncile”  (Matei 
19:17). 
  
Exemple biblice de legalizm 
 
 Deci ce ne spune Biblia despre 
legalizm?   
 Substituirea legilor create de 
oameni pentru legea lui Dumnezeu, 
cum f cuser  Fariseii, este legalizm.   
 S  depinzi de oricare lege ca s  te 
faci neprih nit în ochii lui Dumnezeu, 
în loc de credin a în Hristos, este 
legalizm. 
 Dac  tot pe ce se concentreaz  
unul este supunerea la lege f r  
motivarea de a-i face pl cerea lui 
Dumnezeu, iubind pe Dumnezeu i 
iubind pe vecin, aceasta deformeaz  
scopul legii (Matei 22:36-40; Romani 
13:10) i este legalizm. 
 Dac  credem c  inutul legii lui 
Dumnezeu ne poate câ tiga mântuirea 
ca r splata noastr , suntem vinova i 
de legalizm.   
 Supunerea tehnic , sau supunerea 
strict  la litera exact  a legii în timp ce 
c ut m c i de a trece în jurul scopului 
i inten ie legii, este legalizm. 

 
 
Supunerea corect  nu este legalizm 
 
 Dar înv tura lui Hristos i restul 
Bibliei fac un lucru perfect de clar:  
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supunerea corect  legii lui Dumnezeu 
nu este legalizm. 
 Dup  convertire, unui Cre tin îi 
este dat  o în elegere mult mai 
profund  a scopului i inten ie legii lui 
Dumnezeu.  El în elege importan a de 
a avea credin  în persoana i 
sacrificiul lui Isus Hristos.  Îi este dat  
o în elegere mult mai complet  dece 
trebuie s  fie ascult tor.  Dar depinde 

de el s  fie ascult tor.  Acesta nu este 
legalizm. 
 Ascultarea poruncilor biblice ale 
lui Dumnezeu într-o atitudine corect , 
astfel cum El porunce te s  ne 
reamintim de Sabat s-o inem sfânt , 
nu este legalizm.  Nu permite nim nui 
s  te conving  cu o asemenea no iune 
fals , care este prin ea îns i o 
contradic ie a propriei porunci a lui 
Isus Hristos (Matei 5:19).  

 
Isus nu a schimbat legea 
 
 Isus a introdus contrastul S u a interpret rii înguste a legii a scribilor i Fariseilor cu 
adev rata ei inten ie spiritual , folosind cuvintele acestea:  „A i auzit c  s-a zis… Dar Eu 
v  spun…”  (Matei 5:21-22, 27-28).   
 Unii cred gre it c  inten ia lui Isus a fost s  contrasteze înv tura Lui proprie cu cea 
a lui Moise i deci s  se declare pe Sine ca singura autoritate adev rat .  Ei presupun c  
Isus a fost fie opus legii Mozaice sau o modifica în vre-un fel.    
 Dar este greu de conceput c  Isus, imediat dup  prezentarea celei mai moderne i 
emfatice proclama ii a permanen ei legii lui Dumnezeu i accentuarea propriului Lui 
respect înalt pentru ea, va submina acum autoritatea acelei legi prin alte pronun ri.  Isus 
nu a fost inconsistent; El a onorat i a sus inut legea în toate declara iile Lui.   
 În pasajul acesta El nu se pune pe sine contra legii Mozaice,  nici nu pretinde o 
spiritualitate superioar .  Ceea ce f cea El a fost s  combat  ca netemeinice 
interpret rile perpetuate de scribi i Farisei.  De aceea a declarat El c  neprih nirea unuia 
trebuie s  dep easc  neprih nirea  scribilor i a Fariseilor.   Isus restaura, în min ile 
ascult torilor, preceptele mozaice, în locul lor original.   (pentru o în elegere mai bun  a 
acestor legi, cere sau coboar  bro ura gratuit  Cele Zece Porunci [The Ten 

Commandments!].   
 Ar trebui s  fie evident pentru c  acela i Dumnezeu este autorul atât al Vechiului cât 
i al Noului Leg mânt, deci nu poate fi nici un conflict vital între ele, i c  legile 

fundamentale de moralitate subliniindu-le pe amândou  trebuie s  fie i sunt în deplin 
acord.  Dumnezeu ne spune pin Maleahi 3:6, „Eu sunt Domnul, Eu nu M  schimb…” 
 
Isus i ziua Sabatul 
 
 Între acei care pretind c  îl urmeaz  pe Isus, nici o porunc  biblic  nu a creat mai 
mult  controvers  ca Porunca a Patra – instruc iunea lui Dumnezeu s  ne amintim de 
ziua de Sabat i s-o inem sfânt  (Exodul 20:8-11).  Aici în special g sim c  
interpret rile oamenilor a înv turilor lui Isus sunt peste tot locul. 
 Unii pretind c  Isus a anulat toate Cele Zece Porunci dar c  nou  (9) au fost 
restabilite în Noul Testament – toate cu excep ia Sabatului.  Unii cred c  Isus a înlocuit 
Sabatul cu El însu i, i c  El este acum „odihna” noastr .  Unii cred c  nici un Sabat nu 
mai este necesar acum, c  ne putem odihni i închina în orice zi i oricând alegem noi. 
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 Indiferent ce argument folose ti, o parte cople itoare a Cre tinismului tradi ional 
crede c  Duminica, ziua întâia a s pt mânii, a înlocuit Sabatul, ziua a aptea a 
s pt mânii.   
 Putem noi g si suport pentru aceste p reri în practica sau înv turile lui Hristos?  În 
lumina înv turilor clare ale lui Isus asupra permanen ei legilor lui Dumnezeu, ce g sim 
când vine vorba despre atitudinea Lui c tre ziua de Sabat? 
 În studiul Evangheliilor, unul dintre primele lucruri pe care l-am observat este c  
obiceiul lui Isus a fost s  fie prezent în sinagog  pentru închin ciune în Sabaturile lui 
Dumnezeu (Luca 4:16).  Aceasta a fost practica Lui obi nuit .  În ocazia aceasta 
particular , El chiar a anun at misiunea Sa ca Mântuitor tuturor acelora din sinagog  în 
ziua aceea.   
 Interesant, mai târziu descoperim c  obiceiul lui Pavel a fost ca de asemenea s  se 
roage i s  predice în sinagogi în ziua de Sabat (Faptele Apostolilor 17:2-3).  Nici el nici 
Isus nu au sugerat vre-odat  ascult torilor lor c  ei nu trebuiau s  fie acolo sau c  ei ar 
trebui s  se închine într-o zi diferit ! 
 
Confrunt rile au fost asupra cum, nu dac , s  observe Sabatul 
  
 Acolo unde mult  lume sare la concluzii gre ite despre Isus i Sabat este în 
confrunt rile lui cu scribii i Fariseii.  Totu i confrunt rile acestea nu au fost niciodat  
dac  s  se observe Sabatul – numai despre cum ar trebui observat.  Este o diferen  
esen ial  între cele dou ! 
 Spre exemplu, Isus a provocat cu îndr zneal  pe Evrei cu privire la interpretarea lor a 
observ rii Sabatului f când vindec ri în ziua de Sabat (Marcu 3:1-6; Luca 13:10-17; 
14:1-6). 
 În conformitate cu Fariseii, dând aten ie medical  cuiva, dac  nu era o chestiune de 
via  i moarte, era interzis  în Sabat.  i pentru c  nici una dintre vindec rile acelea nu 
implica o situa ie de via  i moarte, ei au crezut c  Isus viola Sabatul. 
 Dar, ca Mântuitor, Isus a în eles scopul Sabatului, c  era un timp perfect de potrivit 
ca s  aduc  mesajul S u de vindecare, speran  i r scump rare omenirii i s  tr iasc  
acel mesaj prin ac iunile Sale. 
 Pentru a stabili ideea Sa, Isus i-a întrebat pe Farisei întrebarea:  „Este îng duit în ziua 
Sabatului s  faci bine sau s  faci r u? S  scapi via a cuiva sau s-o pierzi?”  (Marcu 3:4). 
 El le-a expus ipocrizia în aceea c  nu au v zut nimic r u în a lucra s  salvezi via a 
unui animal care a c zut într-o groap  în ziua de Sabat, sau s  dea ap  animalului în ziua 
aceea, totu i ei Îl condamnau pe El pentru c  a ajutat o fiin  omeneasc  – a c rei valori 
era cu mult mai mare decât cea a oric rui animal – în ziua de Sabat (Luca 13:15-17; 
Matei 12:10-14). 
 El a fost mânios pe drept pentru neputin a lor de vedea c  au pus tradi iile i 
interpret rile lor proprii mai presus de adev ratul scop al observ rii Sabatului (Marcu 
3:5).  Totu i ei au fost atât de orbi spiritual încât l-au urât pentru c  le-a expus 
deform rile lor ale poruncilor lui Dumnezeu (versul 6): 
 Într-una din ocazii ucenicii lui Isus, cum umblau într-un câmp în ziua de Sabat, au 
cules pumni de grâu ca s  aib  ceva de mâncat.  Ucenicii nu recoltau câmpul; ei numai 
apucau o gustare ca s  le domoleasc  foamea. 
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 Dar Fariseii au insistat c  acesta nu era legal.  Isus a folosit un exemplu din Scripturi 
ca s  le arate c  spiritul i inten ia legii nu au fost violate i c  legea lui Dumnezeu 
permitea mila (Marcu 2:23-26). 
 În contextul acesta Isus d  adev ratul scop al Sabatului. „Sabatul a fost f cut pentru 
om, iar nu omul pentru Sabat,”  a zis Isus (versul 27).  Fariseii inversaser  priorit ile 
legii lui Dumnezeu.  Ei ad ugaser  poruncii Sabatului atât de multe regula ii i tradi ii 
meticuloase încât încercând s-o observi, a a cum o pretindeau ei, devenise o povar  
enorm  pentru oameni, în loc de binecuvântarea pe care Dumnezeu o inten ionase s  fie 
(vezi Isaia 58:13-14). 
 Isus a pretins atunci s  aib  autoritatea s  spun  cum ar trebui s  fie observat  ziua 
de Sabat:  „a a c  Fiul omului este Domn chiar i al Sabatului”  (versul 28). 
 

Pune Dumnezeu condi ii  
pe darul S u al vie ii ve nice? 

 
 În Efeseni 2:8-9, Pavel explic  
„prin har a i fost mântui i, prin 
credin . i aceasta nu vine dela voi; ci 
este darul lui Dumnezeu.  Nu prin 
fapte, ca s  nu se laude nimeni.”   
 Via a ve nic  ne vine ca rezultat al 
gra iei lui Dumnezeu.  Este un dar, 
necâ tigat i nemeritat din partea 
noastr .  Nimeni nu se va putea l uda 
vre-odat  c  el, sau ea, i-a câ tigat 
sau c  a meritat darul vie i ve nice. 
 Dar putem noi face lucruri – sau s  
nu facem – care s  ne descalifice dela 
primitul acestui dar minunat?   
 Dac  exist  vre-o autoritate în 
primitul vie ii ve nice, trebuie s  fie 
Isus Hristos.  La urma urmei, El este 
acela prin care o primim. 
 În Evreii 5:8-9, Isus este numit 
autorul mântuirii noastre:  „m car c  
era Fiu, a înv at s  asculte prin 
lucrurile pe cari le-a suferit.  i dup  
ce a fost f cut des vâr it, S-a f cut 
pentru to i cei ce-L ascult , urzitorul 
unei mântuiri vecinice.” 
 Pentru c  mântuirea este darul lui 
Dumnezeu, ce înseamn  pasajul acesta 
când vorbe te despre „via a ve nic  
pentru to i cei ce-L ascult ”?  Dac  
noi trebuie s  facem ceva ca s  primim 

darul mântuirii lui Dumnezeu, cum 
poate fi atunci un dar? 
 
Darurile pot fi condi ionate 
 
 Faptul este, Biblia arat  c  
Dumnezeu pune anumite condi ii 
pentru primitul mântuirii.  Unele 
condi ii ne ajut  s  primim darul iar 
alte condi ii ne descalific  dela 
primitul lui. 
 Ca s  folosim o analogie, dac  
cineva i-a oferit s - i trimit  o sut  de 
dolari. Dac  îi trimi i un plic timbrat i 
cu adresa ta, el i-ar trimite acest dar.  
Îns  dac  tu nu-i trimi i plicul, nu vei 
primi darul.  De i te-ai putea plânge, 
dar înc  nu ai primi darul pentru c  nu 
ai îndeplinit condi iile.  Pe de alt  
parte, dac  i-ai trimis plicul cerut i ai 
primit suta de dolari, nu înseamn  c  
ai câ tigat darul.  Tu simplu ai 
îndeplinit condi iile cerute.  Faptul c  
au fost ata ate condi ii nu l-au f cut cu 
nimic un dar mai mic.   
 Pentru c  Isus este autorul 
mântuirii noastre, s  examin m câteva 
din declara iile Sale care ne spun ce 
trebuie s  facem noi pentru ca s  
primim darul. 
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Ce trebuie s  facem noi? 
 
 În Matei 7:21, Isus spune, „Nu 
ori icine-Mi zice: „Doamne, 
Doamne!” va intra în Împ r ia 
cerurilor, ci cel ce face voia Tat lui 

Meu care este în ceruri.”  El a spus-o 
foarte clar, c  numai recunoscându-L 
pe Isus Hristos ca Domn i St pân – 
spunând „Doamne, Doamne” – nu este 
suficient.  Pentru a mo teni Împ r ia 
noi trebuie s  facem ceva.  Noi trebuie 
s -i facem voia Tat lui, cum a 
declarat-o El atât de clar. 
 Isus vrea ca noi s  în elegem c  
este mai mult în primitul vie ii ve nice 
decât numai o acceptare mintal .  
Convingerea noastr  ce El este 
Mântuitorul nostru trebuie s  fie mai 
mult decât un gând cald i confortabil 
sau o concep ie intelectual .  Isus ne 
avertizeaz  c  numai chemând numele 
Lui sau recunoscându-L ca „Domn” 
nu este suficient.   
 La un moment dat un tân r om 
bogat L-a întrebat pe Isus cum ar 
putea el s  primeasc  via a ve nic .  
„Înv torule, ce bine s  fac, ca s  am 
via a vecinic ?” a întrebat omul  
(Matei 19:16).  R spunsul lui Hristos, 
în versul 17, ar putea s  ocheze pe 
unii care cred c  supunerea la legea lui 
Dumnezeu  nu mai este necesar .  Isus 
a r spuns, „Dar dac  vrei s  intri în 
via , p ze te poruncile.” 
 Isus nu a r spuns c  nimic nu mai 
era necesar decât s  cread  în 
Dumnezeu i în El.  El i-a spus 
tân rului  c  el trebuie s  observe 
poruncile lui Dumnezeu ca s  poat  
primi darul vie ii ve nice. 
 A a cum arat  apostolul Iacov, 
credin a este f r  sens dac  nu este 
suportat  de fapte i supunere:  „Tu 
crezi c  Dumnezeu este unul, i bine 

faci; dar i dracii cred... i se 
înfioar !”  (Iacov 2:19). 
 El continu  s  explice c  credin a 
– credin a i încrederea în Dumnezeu 
– i supunerea merg mân  în mân :  
„Vrei dar s  în elegi, om nesocotit, c  
credin a f r  fapte este z darnic ?  
Avraam, p rintele nostru, n-a fost el 
socotit neprih nit prin fapte, când a 
adus pe fiul s u Isaac jertf  pe altar?  
Vezi c  credin a lucra împreun  cu 
faptele lui, i, prin fapte, credin a a 
ajuns des vâr it ”  (versurile 20-22).   
 Iacov a explicat astfel c  faptele de 
supunere ca rezultat al credin ei 
noastre men in rela ia noastr  cu 
Dumnezeu i conduc la credin  i 
supunere i mai mare, a a cum cere 
Dumnezeu. 
 
Botezul i pusul mâinilor 
 
 În Marcu 16:16, Isus a dat o alt  
condi ie pentru darul lui Dumnezeu al 
vie ii ve nice:  „Cine va crede i se va 

boteza, va fi mântuit; dar cine nu va 
crede, va fi osândit.”  Botezul cu ap  – 
prin scufundare complet  – este un act 
simbolic reprezentând moartea 
vechiului nostru ego i începutul unei 
vie i noi de serviciu al lui Dumnezeu 
i str duin  s  evit m p catul 

(Romani 6:1-23). 
 Botezul este de asemenea urmat de 
pusul mâinilor, care ne permite s  
primim Duhul Sfânt al lui Dumnezeu 
i s  apar inem cu adev rat Lui 

(Faptele Apostolilor 8:17; Romani 
8:9).  Dac  noi nu ne pred m vie ile 
noastre lui Dumnezeu, prin botez i 
prin pusul mâinilor, ca s  primim 
Duhul Sfânt, cum suntem instrui i, 
atunci nu am satisf cut – cu tiin  sau 
f r  tiin  – condi ia Lui pentru 
primitul darului S u al vie ii ve nice.  
Acelora care vor da de o parte acestea 
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i alte instruc iuni biblice clare, Isus le 
r spunde:  „De ce-Mi zice i: 
„Doamne, Doamne!” i nu face i ce 
spun Eu?”  (Luca 6:46). 
 În Matei 10:22, Isus a înscris alt  
condi ie pe care trebuie s -o 
satisfacem ca c  primim darul lui 
Dumnezeu al mântuirii:  „cine va 
r bda pân  la sfâr it, va fi mântuit.”  
Noi putem pierde mântuirea dac  nu 
reu im s  îndur m pân  la sfâr it.  
Odat  ce ne-am dedicat s -l ascult m 
pe Dumnezeu i ne-am predat Lui, noi 
trebuie s  p str m cursul i s  nu ne 
uit m înapoi (Luca 9:62; 1 Corinteni 
9:27). 
  
Gratis, dar nu ieftin 
 
 Poate c  ai auzit expresia, 
„Mântuirea este gratis, dar nu este 
ieftin .”  Darul vie ii lui Dumnezeu 
pentru noi l-a costat pe Isus Hristos 
via a Lui.  El, îns i Fiul lui 
Dumnezeu, i-a predat via a de 
bun voie pentru ca noi s  putem primi 
darul minunat al lui Dumnezeu al 
vie ii ve nice. 
 Dar El se a teapt  ca i noi s  ne 
pred m vie ile noastre în schimb.  
„Dac  vine cineva la Mine, i nu 
ur te pe tat l s u, pe mam -sa, pe 

nevast -sa, pe copiii s i, pe fra ii s i, 
pe surorile sale, ba chiar îns i via a 
sa, nu poate fi ucenicul Meu.  i 
oricine nu- i poart  crucea, i nu vine 
dup  Mine, nu poate fi ucenicul Meu” 
(Luca 14:26-27). 
 Dragostea noastr  i dedicarea lui 
Isus Hristos i Dumnezeu Tat l, 
trebuie s  fie mult mai important  
pentru noi decât oricare alt  rela ie.  
Fiecare dintre noi trebuie s  fie dispus 
s - i poarte „crucea,” pentru a-L urma 
cu credin  pe Isus chiar i prin cele 
mai dificile momente ale vie ii.   
 Versurile 28-33 poart  gândul 
acela, prevenindu-ne s  consider m cu 
grij  c  acceptarea darului vie ii 
ve nice vine cu pre ul cel mai ridicat 
pe care ni-l putem imagina:  „oricine 
dintre voi, care nu se leap d  de tot ce 
are, nu poate fi ucenicul Meu”  (versul 
33). 
 A a cum Isus i-a dat via a pentru 
noi, i noi trebuie s  fim dispu i s  ne 
d m vie ile noastre pentru a-L urma.  
Pentru a în elege mai bine dedica ia 
aceasta, i recompensele minunate pe 
care le aduce, cere sau coboar-o depe 
Internet bro ura noastr  gratuit  
Transformându- i via a: procesul de 

convertire [Transforming Your Life:  

The Process of Conversion]. 
 
Iudaismul l-a abandonat pe Moise,  
Cre tinismul L-a abandonat pe Hristos 
 
 Când ajungem la Isus i Lege, trebuie s  conchidem c  religia „Cre tin ” ne-a 
dezam git pentru c  nu a sus inut înv turile originale ale lui Isus Hristos, care El însu i 
S-a inut de înv turile originale ale Scripturilor Vechiului Testament.  i a a cum 
înv turile conduc torilor religiei Evreie ti l-au corupt pe Moise, tot a a au f cut-o 
înv torii lui Hristos de mai târziu,  – adic  înv tori fal i pretinzând c  Îl reprezint pe 
El – corupând înv turile Lui.  În realitate Isus i Moise sunt de acord. 
 S  punem o întrebare aici.  Dac  Isus ar fi aici ast zi, ce zi ar observa-o El ca zi de 
Sabat?  Ar fi ziua poruncit  în Cele Zece Porunci, ziua a aptea. 
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 Isus a observat legea i s-a a teptat ca i ucenicii S i s  fac  la fel.  El i-a exprimat 
foarte clar p rerea despre oricine ar mic orea legea chiar i cu o singur  frac iune.  
Oricine care nu o ine, folose te numai numele bun al lui Hristos f r  s  fac  ce a zis El. 
 El ne avertizeaz :  „Nu ori icine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împ r ia 
cerurilor, ci cel ce face voia Tat lui Meu care este în ceruri.  Mul i Îmi vor zice în ziua 
aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele T u? N-am scos noi draci în 
Numele T u? i n-am f cut noi multe minuni în Numele T u?”  Atunci le voi spune 
curat: „Niciodat  nu v-am cunoscut; dep rta i-v  dela Mine, voi to i cari lucra i 

f r delege.” 
 Deci unde ne conduce aceasta?  Ne conduce la concluzia c  nu toate bisericile care 
pretind c  îl reprezint  pe Hristos îl reprezint  în realitate cu acurate . Ca atât de mul i 
din Fariseii din antichitate, ei au acumulat tradi ii care îi îndreapt  gre it. 
 Isus a indicat adesea c  înv turile Lui sunt bazate în Scripturile Vechiului 
Testament.   Când al ii l-au provocat cu privire la înv turile Lui El le-a r spuns:  „nu 
a i citit…?” înainte de a indica celor ce-l provocaser  Scripturile care sus ineau ce zisese 
El (Matei 12:3, 5; 19:4; 22:31). 
 Acelora care spun c  Isus a p r sit autoritatea scripturilor Vechiului Testament ei 
sunt pur i simplu gre i i.  În capitolul acesta am demonstrat c  conduc torii religio i 
Evrei din vremea Sa i cei mai mul i din Cre tinii declara i de azi sunt incorec i în 
evaluarea lor a înv turilor lui Isus.  Isus a înv at cu credin  cuvântul scris al 
Vechiului Testament.  Isus Hristos este consistent, „acela  ieri i azi i în veci”  (Evreii 
13:8).  El nu i-a schimbat p rerea despre legea lui Dumnezeu! 
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Capitolul 9 
 

Toat  lumea este sub  
Noul Leg mânt  
 
„Toate neamurile, pe cari le-ai f cut, vor veni s  se închine înaintea Ta, 

Doamne, i s  dea slav  Numelui T u”  (Psalm 86:9). 
 

Când Dumnezeu a confirmat Leg mântul dela Sinai cu vechiul Israel, El rezumat cum 
a voit s -I r spund  poporul:  „A adar, Israele, ce cere de la tine Domnul Dumnezeul 
t u? - Numai aceasta: s  te temi de Domnul Dumnezeul t u, s  umbli în toate c ile Lui, 

s -L iube ti i s  sluje ti Domnului Dumnezeului t u, din toat  inima ta i din tot 
sufletul t u; S  p ze ti poruncile Domnului Dumnezeului t u i hot rârile Lui pe care i 
le spun eu ast zi, ca s - i fie bine”  (Deuteronom 10:13-14, Biblia Ortodox  Român ). 
 Prioritatea aceea vital  nu s-a schimbat niciodat . Cu privire la Noul Leg mânt 
mijlocit prin Isus Hristos, Dumnezeu a promis:  „Iat  leg mântul pe care-l voi face cu ei 
dup  acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor, i le voi scrie în mintea 

lor”  (Evreii 10:16; citând din Ieremia 31:33). 
 Promisiunile Noului Leg mânt sunt deja la dispozi ia oamenilor din toate na iunile 
prin Isus Hristos.  Dar numai o „turm  mic ”  (Luca 12:32) a r spuns în epoca aceasta cu 
poc in  adev rat  (pentru o explica ie cum de a supravie uit „mica turm ” pân  în ziua 
de ast zi cere sau coboar  bro ura noastr  gratuit  Biserica cl dit  de Isus [The Church 

Jesus Built]. 
 La reîntoarcerea lui Hristos, când El va însu i oficiul de Împ rat al împ ra ilor, un 
aspect crucial al misiunii Sale va fi s  conduc  la poc in  toate popoarele de pe p mânt.  
Interven ia Sa direct  în treburile oamenilor, va începe la un moment când lumea este 
implicat  în cel mai r u conflict pe care l-a cunoscut vreodat . 
 Isus Însu i a proorocit perioada aceasta de suferin  omeneasc  f r  precedent:  
„Pentruc  atunci va fi un necaz a a de mare, cum n-a fost niciodat  dela începutul lumii 
pân  acum, i nici nu va mai fi.  i dac  zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar 

sc pa; dar, din pricina celor ale i, zilele acelea vor fi scurtate”  (Matei 24:21-22).   
 Timpul acela de suferin  va fi relativ scurt.  Atunci,  „Îndat  dup  acele zile de 
necaz, „soarele se va întuneca, luna nu- i va mai da lumina ei, stelele vor c dea din cer, 
i puterile cerurilor vor fi cl tinate.”  Atunci se va ar ta în cer semnul Fiului omului, 

toate semin iile p mântului se vor boci, i vor vedea pe Fiul omului venind pe norii 
cerului cu putere i cu o mare slav ”  (Matei 24:29-30). 
 
Împ rat al întregului p mânt 
 
 La reîntoarcerea Sa, „în cer s-au auzit glasuri puternice, cari ziceau: „Împ r ia lumii 

a trecut în mâinile Domnului nostru i ale Hristosului S u. i El va împ r i în vecii 

vecilor”  (Apocalipsa 11:15).  El va începe s  schimbe comportarea i atitudinea 
popoarelor din fiecare na iune. 
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 Odat  ce ei se poc iesc – recunoscând înc lc rile legii lui Dumnezeu i întorcându-
se s -l caute pe El – ei vor primi Duhul lui Dumnezeu cum a fost promis în Noul 
Leg mânt.  Aceasta îi va împuternici ca în sfâr it c  înceap  s   se supun  lui Dumnezeu 
din inim .   
 Îns , adusul fiec rei na iuni la poc ire nu va avea loc imediat, peste noapte.   Poate 
s  dureze câ iva ani.   
 Una din primele îns rcin ri ale lui Isus va fi s  adune descenden ii moderni ai 
Vechiului Israel înapoi în ara Sfânt .  Acolo El îi va transforma într-o na iune modern                   
pe care o pot copia toate na iunile.  „În acela  timp, Domnul Î i va întinde mâna a doua 
oar , ca s  r scumpere r m i a poporului S u….va strânge pe surghiuni ii lui Israel, i 
va aduna pe cei risipi i ai lui Iuda, de la cele patru capete ale p mântului”  (Isaia 11:11-
12). 
 Pentru acel Israel restaurat, El promite:  „Le voi da o inim  ca s  în eleag  c  Eu 

sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dac  se vor întoarce la 

Mine cu toat  inima lor”  (Ieremia 24:7). 
 

Libertate prin Legea lui Dumnezeu 
 
 Sistemul democratic de 
guvern mânt de ast zi al na iunilor 
Occidentale este bazat pe o libertate 
care este atât definit  cât i garantat  
prin lege.  Libertatea sau eliberarea 
biblic  nu este deosebit .  F r  lege, 
nu poate exista o libertate efectiv  i 
care s  fie de durat . 
 O societate f r  lege sucomb  
inevitabil fie unei anarhii totale sau 
unei dictaturi opresive.  Legea f r  
pat , ascultat  de bun voie, este cleiul 
care cimenteaz  stabilitatea i asigur  
nep rtinirea pentru to i.  Libertatea 
suprem  este posibil  exclusiv prin 
legi care sunt echitabile i o cet enie 
care li se supune voluntar din inim . 
 Acesta este scopul c ruia 
Dumnezeu s-a dedicat s  realizeze, 
de i printr-un sistem de legi cu mult 
mai bune decât orice ar putea inventa 
vreodat  fiin ele omene ti.  El a 
dezv luit deja omenirii legi care sunt 
echitabile i s n toase – legi care dac  
ar fi urmate de to i, ar aduce libertatea 
de suferin .  În mod curent, El este în 
procesul de a înscrie legile acestea în 

inimile i min ile câtorva pu ini i 
ale i. 
 La reîntoarcerea lui Isus Hristos, 
El va extinde eforul acesta ca s  
includ  toat  omenirea.  În judecata 
final  El va sorta pe cei care r spund 
voitori de cei care refuz  s  renun e la 
atitudinea i comportarea lor egoist  
(Matei 25:31-46). 
 Acei care „interiorizeaz ” legile 
Sale, permi ându-le s  fie scrise în 
inimile i min ile  lor vor primi via a 
ve nic .  Acei care refuz  complet 
regula legii divine vor fi distru i 
pentru totdeauna în lacul de foc dela 
sfâr it (Evreii 10:26-31; Apocalipsa 
20:15).  
 Rezultatul final va fi o familie 
nemuritoare numit  dup  Dumnezeu 
(Efeseni 3:14-15).  Fii i fiicele Lui (2 
Corinteni 6:18), care se iubesc din 
inim  unii pe al ii, vor fi  într-adev r 
elibera i „din robia stric ciunii, ca s  
fie p rta i la libertatea m ririi fiilor lui 
Dumnezeu”  (Romani 8:21, Biblia 
Ortodox  Român ). 
 F r  s  mai fie încarcera i de 
limit rile fizice, ei vor fi liberi de 
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suferin a fizic  i chiar de moarte.  i 
tr ind pentru totdeauna prin legea lui 
Dumnezeu a dragostei, ei vor suferi 

adev rata bucurie i fericire pentru 
ve nicie. 

  
Fructul poporului pa nic, ascult tor de lege 
 
 Inima aceasta schimbat  va produce rezultate de durat .  „Vor zidi case i le vor 
locui; vor s di vii, i le vor mânca rodul.  Nu vor zidi case, ca altul s  locuiasc  în ele, nu 
vor s di vii, pentru ca altul s  le m nânce rodul, c ci zilele poporului Meu vor fi ca zilele 
copacilor, i ale ii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.   
 „Nu vor munci degeaba, i nu vor avea copii ca s -i vad  pierind, c ci vor alc tui o 

s mân  binecuvântat  de Domnul, i copiii lor vor fi împreun  cu ei”  (Isaia 65:21-23). 
 Treptat, toat  omenirea va începe s  se bucure de fructele p cii.  Observ  cum 
celelalte na iuni, v zând toate beneficiile acestea minunate, vor începe s  r spund : 
 „În vremile de pe urm , muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt 
munte, se va în l a deasupra dealurilor, i popoarele vor veni gr mad  la el.  Neamurile 
se vor duce cu gr mada la el, i vor zice: „Veni i, haidem s  ne suim la muntele 
Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca s  ne înve e c ile Lui, i s  umbl m pe 
c r rile Lui! C ci din Sion va ie i Legea, i din Ierusalem Cuvântul Domnului.  El va 
judeca între multe popoare, va hot rî între neamuri puternice, dep rtate. Din s biile lor 
î i vor f uri fiare de plug, i din suli ele lor cosoare; nici un neam nu va mai trage sabia 
împotriva altuia, i nu vor mai înv a s  fac  r zboi”  (Mica 4:1-3). 
 La vremea aceea fructul legilor lui Dumnezeu, fiind înscris în inimile i min ile 
tuturor oamenilor, va deveni aparent.  Demonstrând beneficiile supunerii din inim   
poruncilor lui Dumnezeu – prin exemplul unei na iuni întregi – Isus Hristos va putea s  
r spândeasc  pacea peste întreg p mântul.   
 „A a vorbe te Domnul o tirilor: „Vor mai veni iar  popoare i locuitori dintr-un 
mare num r de cet i.  Locuitorii unei cet i vor merge la cealalt , i vor zice: „Haidem 
s  ne rug m Domnului i s  c ut m pe Domnul o tirilor! Vrem s  mergem i noi!  i 
multe popoare i multe neamuri vor veni astfel s  caute pe Domnul o tirilor la Ierusalem, 
i s  se roage Domnului”  (Zaharia 8:20-22). 

 Ce lume diferit  va fi aceea de lumea aceasta, unde legea lui Dumnezeu este în cea 
mai mare parte dispre uit .   Va fi unit  sub domnia lui Isus Hristos, care i-a explicat 
unui anumit om tân r c utând via a ve nic , „dac  vrei s  intri în via , p ze te 

poruncile”  (Matei 19:17).  Mesajul acesta nu s-a schimbat niciodat .  Este mesajul 
Noului Leg mânt.  Legea lui Dumnezeu va fi scris  atunci în inimile tuturor acelora 
voitori s  primeasc  darul lui Dumnezeu al via ii ve nice. 
 

Un Leg mânt de c s torie 
 
 Pu in  lume î i d  seama c   
Vechiul Leg mânt a fost în esen  un 
leg mânt de c s torie – prin care 
Dumnezeu „a fost un so ”  pentru 
Israel (Ieremia 31:32).  În leg mântul 
acesta, Israel, so ia, fusese de acord s  

I se supun  lui Dumnezeu i s  se 
supun  legilor Sale.  Dar ea nu i-a fost 
credincioas .  Adulterul Israelului cu 
zeii str ini a fost atât de urât încât 
Dumnezeu a divor at poporul s u, cu 
excep ia câtorva care înc   încercau 
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s -L serveasc  (Ieremia 3:8, 14; Isaia 
50:1). 
 Poporul nu a avut niciodat  inima 
i mintea corespunz toare ca s -L 

asculte (Deuteronom 5:29; Romani 
8:7).  Gre eala acestor oameni, explic  
cartea Evreii, a fost problema cu 
Vechiul Leg mânt – i dece a fost 
necesar un Leg mânt Nou (Evreii 8:7-
8).  Cartea Evreii actualmente citeaz  
de dou  ori pasajul acesta important 
din Ieremia (versurile 8-13; 10:16-17). 
 Ce este, atunci Noul Leg mânt?  
Este esen ial un contract nou de 

c s torie stabilit de Dumnezeu cu 
Israel i Iuda. 
 
O propunere de c s torie dela Isus 
Hristos 
 
 Vedem aceasta reflectat  de 
cuvintele i ac iunile lui Hristos în 
seara dinaintea mor ii Sale.  În timpul 
ultimei mese de Passover pe care Isus 
a împ rt it-o cu ucenicii S i, Isus a 
introdus simbolurile de rupere a pâinii 
reprezentând sacrificiul trupului S u 
zdrobit i a vinului s  simbolizeze 
sângele Lui v rsat – moartea Sa.  
„Apoi a luat un pahar, i, dup  ce a 
mul mit lui Dumnezeu, li l-a dat, 
zicând: „Be i to i din el; c ci acesta 
este sângele Meu, sângele 
leg mântului celui nou, care se vars  
pentru mul i, spre iertarea p catelor”  
(Matei 26:27-28).   
 Isus le-a explicat c  v rsarea 
sângelui S u ca un sacrificiu pentru 
p cat a fost necesar  ca s  fac  posibil 
Noul Leg mânt.  F r  el, nu era nici o 
modalitate de a face isp irea 
p catelor tuturor celor ce aveau s  
participe în leg mânt. 
 Observ  mai departe, c  aici Isus 
ini iaz  Noul Leg mânt cu ucenicii 
S i.  Aceasta poate crea confuzie, 

pentru c  aranjamentul profe iei lui 
Ieremia a Noului Leg mânt cu Israel i 
Iuda este dup  reîntoarcerea lui Isus pe 
p mânt  (Ieremia 31:31-34).  Mai 
mult, „c s toria Mielului” de 
asemenea nu are loc pân  la 
reîntoarcerea Sa (Apocalipsa 19:6-9) – 
i aceasta este clar c  se refer  la 

c s toria lui Hristos cu Biserica Sa. 
 Ne ajut  s  în elegem c  Biserica 
lui Dumnezeu este Israelul spiritual 
(Romani 2:28-29) – un pionier în 
rela ia pe care Dumnezeu a anun at-o 
prin Ieremia.  Îns , aceasta nu explic  
dece Biserica este sub termenii Noului 
Leg mânt ast zi de i c s toria nu 
urmeaz  s  aib  loc pân  la 
reîntoarcerea lui Hristos. 
 
Obiceiurile de c s torie biblice 
 
 Ca s  în elegem, trebuie s  
cunoa tem ceva despre obiceiurile de 
c s torie din timpurile biblice.  
Perechile ini ial se logodeau – erau 
promi i în c s torie – cu o tradi ional  
cup  cu vin.  Aceast  promisiune nu 
era a a cum sunt logodnele de ast zi, 
care pot fi terminate cu u urin .  O 
logodn  evreiasc  era un contract 
obligatoriu, cu obliga ii din partea 
ambilor participan i.  Era necesar un 
divor  pentru a o termina! 
 În timpul acestei perioade de 
logodn  perechea era considerat  deja 
c s torit  i considerat  ca so  i so ie.  
Vedem aceasta reflectat  în Matei 
1:18-20, unde Iosif i Maria sunt 
„logodi i” dar deja considera i so  i 
so ie.  Pentru a rupe un contract de 
logodn  era necesar un act de divor  
(versul 19).   
 De i ei erau considera i so  i 
so ie, perechea nu tr ia împreun  ca 
b rbat i nevast  decât dup  o 
celebrare public  de c s torie, de 
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obicei câteva luni dup  angajamentul 
de logodn .  Cum se  întâmpl  ast zi, 
perechea ar folosi perioada aceasta de 
logodn  pentru a se prepara pentru 
nunta actual  i cum s - i tr iasc  
via a împreun  dup  aceea.   
 Cu acest fundal, putem în elege 
mai bine rela ia Noului Leg mânt.  
Isus a ini iat Noul Leg mânt – El a 
propus c s toria, am putea spune – 
adev ra ilor S i discipoli.  Dup  cum 
am v zut, aranjamentul Vechiului 
Leg mânt nu a fost suficient de bun.  
Chiar i discipolii lui Hristos, cei mai 
credincio i oameni din zilele Lui, erau 
înc  fizici i condamna i din cauza 
p catelor lor.  Ei trebuiau s  fie 
schimba i în oameni noi, converti i 
spirituali ca s  poat  intra în aceast  
rela ie nou  cu Isus Hristos.   
 Aceasta a fost realizabil  prin 
moartea i învierea lui Hristos i prin 
primirea Duhului Sfânt al lui 
Dumnezeu, care a f cut posibil s  
înceap  aceast  transformare  
spiritual  (Romani 7:1-4; 1 Corinteni 
7:39; Galateni 2:20; 2 Corinteni 5:16-
17; Romani 8:5-10).  Aceasta i-a f cut 
de asemenea Biserica lui Dumnezeu, 
adev ratul „Israel al lui Dumnezeu” 
(Galateni 6:16) – adic , r m i a 
credincioas  a Israelului conform cu 
mila lui Dumnezeu  (compar  Romani 
11:1-5). 
 Fiind de acord cu Noul Leg mânt, 
Biserica este acum logodit  cu Hristos                 
(2 Corinteni 11:2).  Este sub termenii 
Noului Leg mânt dar înc  a teapt  
sosirea complet  a nun ii Noului 
Leg mânt care s   înceap  „la nunta 
mielului” (Apocalipsa 19:6-9).  Fiind 
logodit  cu El, membrii Bisericii Lui I 
se supun iubitoarei Lui conduceri i 
ghid ri, El fiind capul acelei Biserici 
(Efeseni 5:22-32), preparându-se 
pentru o eternitate cu El. 

 Biserica a crescut, ca s  includ  
mai mult  lume, dela în elegerea 
original  cu discipolii lui Hristos.  Ca 
s  fii parte din Biserica aceea i parte 
din acea în elegere de leg mânt se cere 
participarea în fiecare an la 
simbolurile Noului Leg mânt, 
reafirmând termenii contractului de 
c s torie – o dedica ie de supunere lui 
Dumnezeu i de acceptare a sângelui 
v rsat al lui Hristos, care s  isp easc  
pentru fiecare lips  de supunere. 
 
Întreaga omenirea este adus  în 
rela ia aceasta 
 
 La reîntoarcerea lui Hristos, acei 
care sunt logodi i cu El dinainte de 
vremea aceea vor trece atunci prin 
printr-o actual  ceremonie i celebrare 
de nunt , a a cum este men ionat în 
Apocalipsa 19.  Glorifica i cu trupuri 
spirituale, ei vor fi perfec i i nu vor 
mai p c tui niciodat , având legile lui 
Hristos gravate perfect în caracterul 
lor – continuând într-o singularitate 
neîntrerupt  cu Isus Hristos dup  
aceea. 
 Aceasta este culminarea i 
împlinirea Noului Leg mânt de 
c s torie – totu i Dumnezeu 
inten ioneaz  s  ofere rela ia aceasta 
de c s torie tuturor fiin elor omene ti.  
To i cei care pân  la urm  vor fi de 
acord s  se predea pe ei în i i i s  fie 
transforma i spiritual în acela i fel o 
pot primi. 
 Când Isus se reîntoarce i se 
al tur  în întregimea c s toriei cu 
Biserica Sa, El î i va extinde 
propunerea Sa de logodn  întregii 
omenirii.  Totu i leg mântul este înc  
cu Israel (Ieremia 31:31), pentru c  
to i trebuie s  devin  Israeli i spirituali 
ca s  participe în el.  Eventual, to i cei 
care aleg s -l serveasc  pe Dumnezeu 



The New Covenant, Does It Abolish God's Law - Noul Leg mânt, anuleaz  el legea lui Dumnezeu.doc?           - 136 - 

i s  continue în leg mântul S u vor fi 
schimba i în duh ca s  intre în 
întregimea Noului Leg mânt. 
 i cum întreaga omenire este 
adus  în rela ia aceasta, pacea se va 
extinde s  acopere p mântul – to i sub 
guvernarea lui Hristos i a sfin ilor S i 
perfec i, Israelul spiritual glorificat. 
 Bine-n eles, oamenii nu vor deveni 
perfec i peste noapte.  Cu ajutorul lui 
Dumnezeu prin asimilarea Duhului 
Sfânt pe care El li-l d  , ei cresc în 
supunere.  Legile lui Dumnezeu for fi 
treptat înscrise în caracterul lor.  Dar 
eventual, a a cum arat  Scripturile, 
oamenii ace tia vor fi transforma i în 

fiin e spirituale perfecte care nu vor 
mai p c tui din nou niciodat . 
 Astfel, va fi cum p catul – i 
suferin a i moartea care rezult  din 
p cat – într-o zi nu va mai fi amintit 
din nou (Ieremia 31:34).  Simplu, el 
nu va mai exista. 
 Pentru a afla mai multe despre 
procesul acesta de transformare 
spiritual  i cum po i i tu s  intri în 
acea  rela ie cu Isus Hristos, coboar  
sau cere bro ura noastr  gratuit  
Transformându- i via a:  Procesul de 

convertire [Transforming Your Life:  

The Process of Conversion]. 

 
F -o personal 
 
 Cunoscând ce are Dumnezeu preg tit pentru viitor, dece s  nu iei o privire lung  la 
rela ia ta cu El i cu Fiul S u Isus Hristos?  E ti tu voitor s -L la i s - i înscrie legea Sa 
în inima ta? 
 Când Dumnezeu deschide mintea cuiva s  în eleag  c ile Lui, El o ine pe persoana 
aceea r spunz toare pentru tot ce ea cunoa te i face.  „Deci, cine tie s  fac  bine i nu 
face, s vâr e te un p cat!”  (Iacov 4:17). 
 Odat  ce în elegem ce este p catul, Dumnezeu se a teapt  ca noi s  începem s  ne 
schimb m vie ile.  Dup  cum a pus-o apostolul Pavel, „Dumnezeu nu ine seama de 
vremurile de ne tiin , i porunce te acum tuturor oamenilor de pretutindeni s  se 
poc iasc ”  (Faptele Apostolilor 17:30). 
 Când ne examin m, este confortant s  ne amintim de versurile acestea:  „C ci         
n-avem un Mare Preot, care s  n-aib  mil  de sl biciunile noastre; ci unul care în toate 
lucrurile a fost ispitit ca i noi, dar f r  p cat.  S  ne apropiem dar cu deplin  încredere 
de scaunul harului, ca s  c p t m îndurare i s  g sim har, pentru ca s  fim ajuta i la 
vreme de nevoie”  (Evreii 4:15-16). 
 Acei care caut  cu sinceritate ajutorul lui Isus Hristos au promisiunea c  „pacea lui 
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, v  va p zi inimile i gândurile în Hristos Isus”  
(Filipeni 4:7). 
 Cu acea asigurare putem privi înainte s  primim o alt  promisiune minunat :  
„Ferici i i sfin i sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are 
nici o putere; ci vor fi preo i ai lui Dumnezeu i ai lui Hristos, i vor împ r i cu El o mie 
de ani”  (Apocalipsa 20:6). 
 i tu po i fi unul din cei chema i s -L ajute pe Isus Hristos s  înscrie legea lui 
Dumnezeu în inimile omenirii.   Tot acesta este posibil numai dac  tu vei deveni o parte 
dintre cei care, cum o pune Iacov 1:22, „Fi i împlinitori ai Cuvântului, nu numai 

ascult tori.” 
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Dac  dore ti s  tii mai mult… 
 
Cine suntem: Aceast  literatur  este publicat  de Biserica Unit  a lui Dumnezeu, o 
Asocia ie Interna ional , care are pastori i congrega ii prin toat  lumea.  
  
Noi ne tras m originea la Biserica pe care a înfiin at-o Isus devreme în secolul I, a.d.   
Noi urm m acelea i înv turi, doctrine i practice stabilite atunci.  Îns rcinarea noastr  
este s  proclam m întregii lumi ca un martor evanghelia sosirii Împ r iei lui Dumnezeu 
i s  înv m toate na iunile s  observe ceea ce a poruncit Hristos (Matei 24:14; 28:19-

20). 
 
Gratis: Isus Hristos a zis: „F r  plat  a i primit, f r  plat  s  da i” (Matei 10:8).  
Biserica Unit  a lui Dumnezeu ofer  aceasta  precum i alte publica ii gratis.  Noi te 
invit m s  ceri abonamentul t u gratis la revista The Good News (Ve tile Bune) i s  te 
înscrii la cursul de 12 lec ii (Curs de studiu al Bibliei) de asemenea gratis i f r  nici o 
obliga ie.  
 
Noi suntem recunosc tori membrilor bisericii, pentru dona iile i zeciuelile lor, i a altor 
sus in tori care contribuie voluntar s  suporte aceast  munc .  Noi nu solicit m publicul 
general pentru dona ii.  Îns  contribu ii care s  ne ajute s  împ rt im cu al ii acest 
mesagiu de speran  sunt bine venite.  Toate fondurile sunt revizuite anual de o 
companie independent  de contabilitate. 
  
Consilieri personali la dispozi ie: Isus a poruncit urma ilor S i s  hr neasc  oile Sale. 
(Ioan 21:15-17).  Ca s  ajute s  satisfac  aceast  porunc ,  Biserica Unit  a lui 
Dumnezeu are congrega ii prin întreaga lume.  În aceste congrega ii credincio ii se 
adun  ca s  fie instrui i din Evanghelie i s  î i in  tov r ie.   
 
Biserica Unit  a lui Dumnezeu este dedicat  în elegerii i practicii cre tinismului Noului 
Testament.  Noi dorim s  împ rt im modul de via  a lui Dumnezeu cu aceia, care în 
mod sincer, caut  s  se închine i s  urmeze pe  Mântuitorul nostru, Isus Hristos. 
 
Pastorii no tri sunt disponibili pentru sfaturi, s  r spund  la întreb ri i s  explice Biblia 
. 
Dac  dore ti s  iei leg tura cu un pastor sau s  vizitezi una dintre congrega ii, te rug m 
s  ne scrii la una dintre adresele cele mai apropiate sau ia leg tura prin telefon. 
 
Pentru informa ii suplimentare: Po i folosi calculatorul t u s  intri la loca ia  World 
Wide Web pe Internet.   Adresa  www.gnmagazine.org  î i d  acces la informa ii 
generale, numere trecute de The Good News (Ve tile Bune), bro uri i multe altele. 
 
Pentru coborârea bro urilor direct de pe Internet folose te adresa urm toare: 
www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm 


