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Dumnezeu a creat fiinţe libere din punct de 
vedere moral, capabile să-L iubească şi să-L 
asculte. Dar pentru a iubi şi a asculta ai nevoie de 
mai mult decât libertate.
Trebuie să-L cunoşti pe Cel pe care-L iubeşti şi să 
ştii într-un fel ce este bine să faci şi ce să nu faci 
(adică să te supui unei Legi).
Care este relaţia dintre har şi Lege şi cum sunt ele 
interconectate în vieţile credincioşilor?



„Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut 
până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.” (Ezechiel 28:15)
A existat Legea înainte ca rasa umană să fie creată? Ezechiel ne 
vorbeşte despre comportamentul perfect al lui Lucifer şi despre 
răul în care a căzut. El mai adaugă: „Te-ai umplut de silnicie şi ai 
păcătuit” (Ezechiel 28:16).

Pentru a evalua dacă o conduită este corectă sau nu; dacă se 
acţionează corect sau greşit; dacă se face o nedreptate 
(nelegiuire); sau dacă se comite păcat, ai nevoie de un standard 
care să dicteze diferenţa dintre ceea ce se poate face sau nu.

Aceasta înseamnă că, în Rai, cu mult înainte de a exista rasa 
umană, a existat o Lege, o Normă divină care dicta dacă o fiinţă 
era neprihănită sau păcătoasă. Dumnezeu a creat fiinţele morale 
şi a pus o Lege morală care să le guverneze. Acea Lege este 
valabilă atât în Rai, cât şi pe Pământ.



Discursurile lui Moise consemnate în Deuteronom subliniază 
necesitatea de a asculta întreaga Lege. Legea este inerentă 
legământului (Deut. 4:13).
Cu toate acestea, nicăieri nu spune că Dumnezeu le-ar da Ţara 
Făgăduinţei dacă ar respecta Legea sau că El i-a scos din Egipt 
pentru că erau un popor ascultător. El a făcut-o din dragoste 
(Deut. 7:8). Acesta este HARUL.
Harul lui Dumnezeu ne iartă pentru 
că am încălcat Legea Lui, harul lui 
Dumnezeu ne dă posibilitatea să ne 
supunem şi Legii Lui, o supunere care 
decurge din legământul nostru cu El.



„Legea dată pe Sinai era o vestire a 
iubirii, o descoperire a Legii cerului 
pentru pământul acesta. Ea a fost dată 
prin mâna unui Mijlocitor — rostită 
prin Acela, prin a Cărui putere inimile 
oamenilor puteau fi aduse în armonie 
cu principiile ei.”

E. G. W. (Cugetări de pe muntele fericirilor, pag. 46)



„Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, 
decât,[…] să păzeşti poruncile Domnului şi legile Lui pe care ţi le 
dau astăzi, ca să fii fericit?” (Deuteronomul 10:12-13)

O calitate divină care apare în cartea Deuteronom este 
iubirea. Dumnezeu dă iubire şi cere iubire. De ce un 
Dumnezeu al iubirii pune limite copiilor săi printr-o 
Lege strictă?
Tocmai pentru că ne iubeşte. Dragostea Lui 
îl face să ne dorească binele. Şi cel mai bun 
lucru pentru noi este să evite problemele şi 
să ne ofere prosperitate. Acesta este rolul 
pe care îl îndeplineşte Legea.

Ca un gard de protecţie, ne împiedică să facem greşeli şi ne învaţă 
cum să ne comportăm pentru a avea o relaţie sănătoasă cu 
Dumnezeu şi cu aproapele nostru, spre binele nostru.



PENTRU CA TU SĂ AI PROSPERITATE



„Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul 
Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare şi cu braţ întins, de 
aceea ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua de odihnă” 
(Deuteronomul 5:15)

Amintindu-le cele Zece Porunci, Moise a oferit o nouă 
abordare poruncii a patra. În loc să-l sublinieze pe Dumnezeu 
ca şi Creator, îl subliniază pe Dumnezeu ca Răscumpărător.
Dumnezeu nu a răscumpărat pe Israel din Egipt pentru că erau 
drepţi, ci pentru că El şi-a extins harul asupra lor. Odată 
răscumpăraţi, El ne cere să răspundem harului Său ţinând 
Legea Sa.

În acest fel, Legea devine un răspuns la harul 
răscumpărător, şi nu un agent al 
răscumpărării. În realitate, respectarea Legii 
este o modalitate de a transmite altora harul 
pe care ni l-a dat Dumnezeu (Lev. 19:18).



Cum se leagă dreptatea mea (respectarea mea 
perfectă a Legii) cu mântuirea mea?
Dumnezeu a hotărât mântuirea noastră înainte de a 
crea omul (2 Tim. 1:9). Înainte să facem ceva bun, Isus 
a murit pentru a ne mântui (Romani 5:8).
Nicio lucrare bună nu ne oferă acces la mântuire (Tit
3:5). Dumnezeu a făcut deja tot ce era necesar pentru 
ca noi să fim mântuiţi. Indiferent de comportamentul 
nostru, Dumnezeu ne întinde harul Său.
Acceptând acest har prin credinţă, El scrie Legea Sa în 
inimile noastre, iar Duhul Său ne dă putere să o 
ascultăm.



„Dumnezeu iubeşte îngerii fără păcat, care îi
slujesc şi sunt ascultători faţă de toate poruncile
Sale, dar lor nu le dă har, ei nu au avut niciodată
nevoie de el, pentru că nu au păcătuit niciodată.
Harul este un atribut care se manifestă faţă de
făpturile omeneşti nevrednice. Nu noi suntem
cei care am căutat harul, ci el a fost trimis să ne
caute pe noi. Dumnezeu Se bucură să reverse har
asupra tuturor celor ce însetează şi flămânzesc
după el, nu pentru că noi am fi vrednici, ci
pentru că suntem nevrednici. Nevoia noastră
este calificarea care ne dă siguranţa că vom primi
darul”

E. G. W. (Mărturii pentru pastori şi slujitorii evangheliei, pag. 519)
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