
STUDIUL 10                                                                                                                                    Comentariu de Alejandro Bullon

Legea şi Evanghelia
În  studiul  din  săptămâna  aceasta  vom  vedea  relaţia  care  există  între  Evanghelie  şi  Legea  lui 

Dumnezeu.

Mântuirea are două aspecte:

Primul aspect  este modalitatea. Cum ajungem să fim mântuiţi?  Doar prin Harul  Domnului  Isus 
Hristos descoperit nouă la crucea de pe Golgota! Nu putem face nimic pentru a ne mântui, în afară de a  
accepta jertfa Domnului Isus în favoarea noastră. Nu este nici o lucrare, efort sau muncă omenească prin 
care să obţii mântuirea, Dacă mântuirea s-ar obţine prin efort omenesc atunci ar fii obţinută prin merit şi nu 
prin Har. Acesta este primul gând care trebuie să ne rămână clar în minte.

Al doilea aspect este rezultatul mântuirii. Până acum am vorbit de modalitatea prin care poate fi 
mântuit omul, acum vom vorbi despre care este rezultatul mântuirii. Cum trăieşte omul care a fost mântuit? 
Care este rezultatul mântuirii în experienţa creştinului? Cum se comportă o persoană care L-a cunoscut pe 
Isus Hristos şi a găsit răscumpărarea prin Harul lui Isus? Pavel întreabă în Romani 6,1-2: 

„1Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?  
2Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?”
În cuvintele apostolului, dacă există ceva care e imposibil să ni se întâmple, este faptul că, dacă am 

fost atinşi de har, să continuăm să mai trăim în păcat. Poate te întrebi ce este păcatul? Ioan ne răspunde la  
această întrebare în 1 Ioan 3,4:

„ 4Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.”
Aici avem de a face cu Legea. Cuvântul „Lege”, era folosit pentru a se referii  la tot ce cuprindea 

Pentateuhul, în ebraică era „torah”. „Legea” includea toate instrucţiunile lăsate de Dumnezeu pentru poporul 
Israel. La început Torah a fost dată poporului Israel, care era o naţiune. Prin urmare Torah cuprindea reguli 
civile, sanitare, ceremoniale ca în orice naţiune. Deasemeni erau prezentate principiile morale ale vieţii care 
sunt veşnice, după cum Însuşi Dumnezeu este veşnic.

În Noul Testament se foloseşte un alt cuvânt pentru a se referii la aceste instrucţiuni. Şi este logic acest 
cuvânt care în limba greacă este „nomos” şi are semnificaţia  de  direcţie,  instrucţiune,  vrea să spună că 
Dumnezeu doreşte să conducă pe copii Săi, vrea să-i vadă fericiţi şi, pentru a-i conduce spre fericire le-a dat  
o cale, o direcţie, le-a dat instrucţiuni sigure, de aceea cuvântul „Lege” atât în Vechiul Testament cât şi în 
Noul Testament se referă la toate instrucţiunile divine, numai că, acele instrucţiuni nu salvează, doar arată 
drumul, te face să vezi lucrurile pe care trebuie să le corectezi în viaţă. Cu alte cuvinte, ne face să simţim  
necesitatea de un Mântuitor.

Dragul  meu,  Legea şi  Evanghelia  nu pot fii  separate  pentru că ambele vin din acelaşi  Dumnezeu 
veşnic.  Legea este veşnică, pentru că reflectează caracterul divin.  Evanghelia, este de asemeni veşnică. 
Problema multor creştini sinceri este că nu reuşesc să pună pe fiecare în locul său. Acum dacă eu încerc să 
pun un fes în mână ca şi cum ar fi o mănuşă, şi mănuşa în cap ca şi când ar fi un fes, voi avea o problemă.  
Acelaşi lucru se întâmplă cu Legea şi Harul. Dacă încerc să fiu mântuit prin Lege, este greşit. Dar dacă 
gândesc că fiind mântuit prin Har nu mai este nevoie de Lege, de asemeni este greşit.

În cea de a doua parte a studiului vom vorbi de litera şi spiritul Legii. Putem numi „spiritul legii” ca 
fiind  fundamentul  său,  principiul  Legii.  Iar  „litera”  o  putem numi  forma,  îmbrăcămintea  Legii.  Litera 
Decalogului care a fost dat pe Sinai este îmbrăcămintea…, este forma care a fost dată Legii lui Dumnezeu, 
dar principiul, fundamentul Legii lui Dumnezeu este veşnic, el nu a luat naştere pe Sinai. Cele 10 principii 
enunţate  în  Decalog  sunt  veşnice:  fidelitatea,  adorarea  unicului  Dumnezeu  –  Creatorul  cerului  şi  al 
pământului, respectul faţă de părinţi, onestitatea, adevărul, Sabatul etc., toate sunt principii veşnice, nu se 
vor schimba niciodată. Să ne gândim ce cuvinte aveau aceste principii veşnice în ceruri înainte de căderea 
lui Lucifer? Nu ştim! Totuşi Legea exista, pentru că dacă nu era o Lege cum se ştia că s-a făcut păcat? Ştim 
că păcatul este călcarea Legii.

O altă întrebare la care nu ştim răspunsul, ar fii: cum erau cuvintele Legii care exista din timpul lui 



Adam şi până la Sinai? Căci cu siguranţă exista Legea!… Cum putea să ştie Cain că a păcătuit ucigându-l pe 
fratele lui? Mai târziu, la Sinai a fost dată litera Legii pe care azi noi o cunoaştem ca „Cele zece porunci”.  
Când a venit Domnul Isus a întărit această Lege spunând ceea ce găsim în Matei 5,21-28:

„21Aţi auzit  că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi;  oricine va ucide,  va cădea sub pedeapsa  
judecăţii.”
22Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice  
fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule”, va cădea sub  
pedeapsa focului gheenei. 
23Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,  
24Lasă-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.
25Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pârâşul să te dea  
pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă. 
26Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de-acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ." 
27Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: "Să nu preacurveşti." 
28Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.”

Vedem dragii mei…, ne dăm seama de afirmaţia pe care o face Isus? Este puţin diferit de cuvintele 
Legii date pe Sinai, dar principiul este acelaşi. Cuvintele pot fii schimbate dar principiul este veşnic. Există 
creştini care gândesc că principiile morale date pe muntele Sinai nu mai sunt valabile, dar greşesc pentru că 
dacă vor să înlăture cuvintele Decalogului primit pe Sinai, vor avea de a face cu un principiu mai complex 
pe care Isus l-a enunţat în Noul Testament. Dacă în Decalog cuvintele Legii spunea: „să nu preacurveşti”, 
Isus a zis:

„ 28Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.”
În Legea de pe Sinai zicea: „Să nu ucizi”, dar în Noul Testament zice:

„22Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va  
zice fratelui  său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului;  iar oricine-i  va zice: „Nebunule”, va  
cădea sub pedeapsa focului gheenei.”

Este o Lege mult mai complexă, de aceea eu spun în glumă, este mai bine să rămâi cu Legea dată pe  
Sinai…, bineînţeles că nu vorbesc serios, dar pe de altă parte sunt creştini care acceptă valabilitatea tuturor 
poruncilor, mai puţin a celei de a patra porunci, însă Iacov în capitolul 2 versetele 10 şi 11 spune: 

„10Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. 
11Căci, Cel ce a zis: "Să nu preacurveşti", a zis şi: "Să nu ucizi". Acum, dacă nu preacurveşti, dar  

ucizi, te faci călcător al Legii.”
De care Lege ne vorbeşte aici? De cele zece porunci! Şi ce ne spune aici? Dacă împlineşti una şi pe 

cealaltă nu, suntem într-o problemă. Atunci cum se face că unii creştini le acceptă pe toate mai puţin una? 
Sabatul? Numai sabatul s-a schimbat? Trebuie să ne gândim ce spunem!

Vom trece la partea treia a studiului nostru. Sunt creştini care nu înţeleg cum este cu Legea şi cum este 
cu Harul! Vom vorbi despre aceasta aici. În Evrei 10,1:

„În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate  
niciodată,  prin  aceleaşi  jertfe,  care  se  aduc  neîncetat  în  fiecare  an,  să  facă  desăvârşiţi  pe  cei  ce  se  
apropie”.

Sunt unii creştini care ia ca exemplu acest text şi afirmă că Legea nu mai este valabilă în zilele noastre, 
dacă citim cu atenţie vom vedea că textul nu afirmă aceasta; ceea ce spune textul este că legea nu ne poate  
face  perfecţi  şi  aceasta,  da,  este  corect,  pentru că doar  cunoaşterea  Legii  nu schimbă viaţa  creştinului,  
aceasta o face Duhul Sfânt în fiecare zi dacă îi permitem să ne dea puterea să trăim o viaţă de ascultare.  
Atunci care este rolul legii? Ea are cel puţin trei funcţii: Prima o găsim în Romani 3,20:

„20Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine  
cunoştinţa deplină a păcatului.”

Aici găsim prima funcţie a Legii – Legea ne face doar să luăm cunoştinţă, ne face să ne cunoaştem 
greşelile.



A doua funcţie, Ps. 119,5-6:  „5O, de ar ţinti căile mele la păzirea orânduirilor Tale!”
6Atunci nu voi roşi de ruşine, la vederea tuturor poruncilor Tale!
Legea este ca o protecţie, ca o avertizare pentru ca omul să nu se rătăcească pe drum.

A treia funcţie a legii: Romani 7,7:

„7Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut  
decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: "Să nu pofteşti!"

Legea ne face cunoscut ce este păcat şi ne face să simţim nevoia de harul mântuitor al lui Isus Hristos.  
Rezumând, dragii mei, nu poate fii ceva mai clar în Biblie. Legea are un loc important în viaţa creştinului,  
dar ea nu poate mântuii, doar Hristos este cel care mântuieşte.  „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu  
este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi." (Faptele apostolilor 4,12)

În cea de a 4-a şi a 5-a parte din acest studiu vedem care este locul Sabatului în experienţa mântuirii. 
Care este relaţia dintre sabat şi Evanghelie?

Matei 8,28-29:  „28Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
29Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi  
odihnă pentru sufletele voastre.”

Cuvântul „odihnă” este menţionat de două ori în acest text. Şi câtă nevoie avem de această odihnă în 
viaţa aceasta agitată în care trăim…?! Eu cred că „stresul” este boala secolului XXI; stresul dacă nu este 
controlat cum trebuie te poate duce la depresie şi chiar la moarte. Se pare că în zilele noastre nu avem timp 
pentru nimic, alergăm în toate părţile de când răsare soarele şi până când apune. Lumea în care trăim este 
într-o continuă competiţie şi, dacă dormi puţin, rămâi în urmă.

Dar în mijlocul acestei agitaţii, apare persoana minunată a lui Isus şi îţi oferă odihnă. El ne spune: 
„Veniţi la Mine şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”. Nu este odihna doar pentru corp, ci pentru 
întreaga fiinţă: pentru minte, inimă, şi suflet. Este pentru întreaga fiinţă umană!

În acord cu acest verset, nu există odihnă separaţi de Isus. El este odihna! Oamenii care sunt în Isus au 
odihnă pentru suflet, agitările ia sfârşit, stresul dispare, alergările tale încetează şi începi să găseşti sensul în 
tot ce faci.  Dumnezeu este un Dumnezeu al  odihnei şi odihna este începutul  productivităţii.  Este foarte 
interesant că în ebraică cuvântul „Shabat” are semnificaţia de odihnă, repaus. Dumnezeu este un Dumnezeu 
de  pace  şi  linişte,  este  Dumnezeul  de  Shabat şi  când  ne-a  creat,  nu  ne-a  creat  să  trăim această  viaţă 
nebunească pe care o trăim acum, ci oamenii  trebuiau să aibă timp pentru toate,  pentru a nu uita toate  
lucrurile minunate pe care Dumnezeu dorea să ni le dea. Din acest motiv, chiar de la început, la creaţiune, 
Dumnezeu a creat Sabatul ca zi de odihnă.

Trebuie să înţelegem clar că odihna nu o avem în ziua însăşi, pentru că şi sâmbăta este o simplă zi ca  
oricare, şi în esenţa ei, ea are 24 de ore ca şi celelalte. Ce o face diferită de celelalte este că, Dumnezeu s-a  
odihnit, a binecuvântat-o şi a sfinţit-o, deci a separat-o de celelalte zile.

 Şi de ce a pus-o deoparte? Pentru ca noi, oamenii, să găsim odihnă. Şi cine este odihna? Dumnezeu,  
Isus Hristos, El este Shabat, de aceea a zis:

„Veniţi la Mine şi veţi găsi «Shabat» pentru sufletele voastre”.
Cine ne dă odihna? Nu sâmbăta, ci Domnul Isus! El este Domnul Sabatului, al odihnei.

Să ne gândim acum la cea de a patra poruncă. O găsim în Exod 20,8-11, nu voi citi versetele dar aş 
vrea să scoatem câteva idei principale.

Primul gând este Sabatul, este o zi de adorare pentru toţi, fără excepţie: şi pentru tine, şi pentru copilul  
tău, pentru robul tău…, în fine, Sâmbăta, nu mai este diferenţă între şef şi muncitor, în cursul săptămânii da.

Dar uneori în biserică, muncitorul poate că este prezbiter iar şeful să fie diacon… sâmbăta nu sunt şefi, 
toţi sunt egali; nu este mexican sau brazilian, nu este diferenţă de rasă, nu sunt steaguri, limbi, toţi suntem 
închinători, se mai poate spune că sâmbăta e ziua egalităţii, dar ce este interesant în asta este că, nu sâmbăta 
ne face egali ci Isus. Găsim aceasta în Coloseni 3,10-11:

„10Şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut. 



11Aici nu mai este nici Grec, nici Iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici Barbar, nici Schit,  
nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi”.

 Hristos  este  adevăratul  nivelator  al  rasei  omeneşti,  Cel  care  rupe orice  barieră:  de stat,  de clasă 
socială…, este Domnul care foloseşte Sabatul ca un instrument  de nivelare,  făcându-l o zi  de închinare 
pentru toţi.

Al doilea gând pe cere îl desprindem din porunca a patra este: ce anume face ca Sabatul să fie o zi  
diferită? Textul Biblic ne spune că ziua a 7-a e ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului Tău.

Încă odată găsim ideea pe care am mai spus-o: Sâmbăta este odihnă, pentru că Domnul Dumnezeu este 
Iehova, Dumnezeul tău. Sâmbăta nu este sfântă pentru că tu nu lucrezi, ci pentru că Isus este prezent şi a 
pus-o deoparte încă de la creaţiune pentru a fi o zi sfântă. Sâmbăta nu îţi dă odihnă pentru suflet, pentru că  
nu mai lucrezi, ci pentru că în această zi te întâlneşti cu Domnul tău, aceasta este adevărata odihnă.

 Într-o zi îmi poţi spune: Pastore eu mă întâlnesc cu Dumnezeu în fiecare zi…, bine, dar, în celelalte 
zile din săptămână, munca îţi ocupă timpul şi îţi distrage atenţia de la comuniunea cu Isus. Poţi spune: eu 
pot separa orice altă zi din săptămână spre a mă întâlni cu Isus…, sigur că ai putea, însă, nu faci voinţa lui 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu încă de la creaţiune a separat Sabatul de celelalte zile pentru a fi o zi 
specială de comuniune între copiii Săi şi El. Dumnezeu nu a zis că orice zi din săptămână să fie odihnă 
pentru Domnul Dumnezeul tău, ci ziua a şaptea. Dar de ce să fie ziua a şaptea? Nu ştiu, când vom fi în cer  
dacă Îl vei întreba, cu siguranţă îţi va răspunde. De moment, eu vreau să fiu ascultător lui Dumnezeu şi în  
Sabat merg la biserică pentru a mă întâlni cu Isus, să întind mâna persoanelor de acolo şi să ajut pe aceia  
care vor să îl cunoască pe Dumnezeu.

 Domnul să te binecuvânteze!


