
Studiul 6
DUMNEZEU, DATATORUL LEGII

Buna dragul meu,in aceasta saptamana vom vorbi despre caracterul protector al lui 
Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste si Ii face placere sa protejeze pe copii Lui. Nimeni mai mult 
decat parintii inteleg ce inseamna sa iti protejezi copii; foarte des  vedem parintii alergand dupa 
copii lor micuti care asemenea unor iezisori alearga dintr-o parte in alta fara sa-si dea seama de 
pericolele care-i asteapta, pot alerga spre marginea unei prapastii sau pe carosabil, pentru ei nu 
exista pericol. Ei nu isi da seama de riscuri, iar parintii disperati alearga sa ii protejeze. Atunci tatal 
sau mama pentru a ajuta copii trebuie sa stabileasca reguli: fiule, aici nu se poate, este periculos, 
trebuie sa te joci doar in acest loc. Sa nu traversezi strada, pana nu te asiguri din ambele parti sa 
nu vina masini! Reguli, intelegi? 

Aceste reguli nu sunt facute pentru ca parintii nu isi iubesc copii, din contra este expersia 
dragostei pentru ei. Ei isi iubesc copii si doresc sa-i vada crescand sanatosi. Isi doresc sa-i stie 
protejati si in siguranta de pericole. Acelasi lucru se intampla cu Dumnezeu si oamenii; noi condusi 
de instincte cauzam probleme pentru noi si punem intr-o situatie dificila pe Dumnezeu, atunci, 
Dumnezeu, care ne iubeste a stabilit o Lege pentru a ne  proteja, pentru a ne arata un drum sigur, 
pentru a ne feri de suferinta si dureri. Legea este un cerc de protectie; si aceasta este ce afirma 
Pavel in  Romani 7,12-13: 

„Deci 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!" Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună. 
13Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca 
păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de 
păcătos, prin faptul că se slujea de aceeaşi poruncă.”

  Obseva rationamentul lui Pavel: el zice ca Legea nu este pacat! Nu este nici o problema in 
Lege, Legea este sfanta, buna si dreapta, ne-a fost data pentru a ne arata care este pacatul.
     Sa ma explic: imagineaza-ti copilul tau care are 4 ani si nu stie ce este un generator 
electric, niciodata nu a vazut unul. Nu stie ca e periculos si poate sa te omoare cand este in 
functiune, atunci tu ii explici si ii pui si o pancarta: NU TE JUCA IN ACEST LOC! Tu ai vazut de 
multe ori acest fel de aviz, unele persoane deseneaza si un cap de mort pentru a aviza ca exista 
pericol de moarte - Acesta este rolul Legii; omul prin natura nu stie ca lacomia distruge pe cel 
lacom, lacomia este ca acidul care corodeaza depozitul unde este pastrata, lacomia este rea, de 
aceea Dumnezeu care ne iubeste si doreste sa fim fericiti ne-a dat Legea Sa: ”Sa nu poftesti”.
Pavel zice :eu nu as fi stiut ca pofta este pacat daca Legea nu ar fi zis:”Sa nu poftesti!”
      Este clar, problema este ca oamenii, dupa ce au pacatuit simt repulsie naturala pentru 
Lege, pentru tot ce este Legea, pentru ca sunt in natura pacatoasa. Oamenii nu vor sa aiba nimic 
in comun cu Legea, o urast si o considera un dusman pentru ca Legea ii arata continuu realitatea 
lucrurilor. Aceasta repingere este exprimata si sub forma de frica, de aceea la muntele Sinai cand 
Dumnezeu le-a dat Legea, poporului i s-a facut frica si i-a zis lui Moise: ne este frica sa ne mai 
vorbeasca Dumnezeu, spune ca tot ce are sa ne spuna sa iti zica tie si tu ne spui noua. De atunci 
oamenii au incercat mereu sa fuga de Lege, sa nege valoarea Legii, sa faca orice pentru a scapa 
de Lege, o confunda cu un instrument de asuprire in nici un caz cu expresia dragostei protectoare 
a lui Dumnezeu.

Pe de alta parte, multi crestini din dorinta de a predica Evanghelia, in loc sa predice o 
Evanghelie care ne rascumpara din pacat, predica o Evenghelie straina care ne rascumpara de 
Lege. Ei considera ca  deoarece Domnul Isus a murit pe cruce nu mai trebuie sa pazim Legea, 
pentru ca Isus ne-a salvat de Lege, dar ei nu inteleg ca Isus ne-a eliberat de pacat, nu de Lege, 
Legea este doar un cadru de protectie, pentru ca pacatosul sa nu se autodistruga, sa nu continue 
sa se raneasca cu spinii pacatului, pe care ii intalnesc in cale.



      
2. Sa trecem acum la a doua parte a studiului, aici vom vorbii despre Legea inainte de 

Sinai.
Exista multi crestini sinceri, care cred ca Legea a fost data exclusiv pentru poporul Israel, pe 
muntele Sinai. Odata ce Isus a venit si a fost rastignit pe cruce, a crucificat si Legea, in cosecinta 
nu mai este nevoie sa tinem Legea. Aceste persoane de asemeni cred ca mantuirea in N.T. este 
prin Harul lui Isus, si ca salvarea in V.T era prin ascultarea de Lege. Aceasta forma de gandire nu 
are nici o baza biblica, pentru ca mantuirea nu a fost niciodata prin ascultarea Legii, niciodata nici 
azi si nici in vechiul testament, niciodata. Mantuirea o avem dintotdeauna prin harul lui Isus 
simbolizat in jertfele mieilor.

Asa a fost din Eden, unde un miel a fost sacrificat pentru a rezolva problema goliciunii 
omenesti, asa a fost deasemeni in poporul Israel, unde se jertfea zilnic un miel, si ajungand la noul 
testament, unde Mielul lui Dumnezeu care ridica pacatele lumii este jerfit pe cruce. Mantuirea a 
fost intotdeauna prin har, dar faptul ca mantuirea a fost mereu prin har, nu vrea sa spuna ca legea 
nu a existat mereu: Legea exista in cer, a existat din Eden pana la Sinai, de la Sinai pana la cruce, 
de la cruce pana la a doua venire a lui Hristos si va exista toata vesnicia. De ce? Pentru un singur 
motiv, Legea este reflectarea caracterului lui Dumnezeu si in ziua cand Legea nu va mai exista ar 
fi pentru ca Dumnezeu ar inceta sa existe.
      Daca pacatul este calcarea Legii cum afirma Ioan este logic ca Legea exista dinainte de 
creatiune, daca nu, cum intelegeti ca Lucifer a pacatuit? Si daca nu era Legea in gradina Eden, 
cum crezi ca Adam a pacatuit? In Biblie avem nenumarate dovezi ca Legea exista dinainte de 
Sinai. Ce litere continea acea Lege? Nu stim, este evident ca nu erau literele din decalog, dar 
principiile erau aceleasi, daca nu, cum stia Cain de exemplu, ca a pacatuit, ucigand pe fratele lui 
Abel, de ce a fugit? De ce s-a ascuns? De ce Dumnezeu nu a fost de acord cu atitudinea lui 
Avraam cand a mintit inaintea regelui Egiptului si aproape impinge la adulter pe sotia lui Sara, cu 
Regele, daca nu ar fii existat adulterul, sau daca adulterul nu era pacat?
     Un verset care ne ajuta sa intelegem ca principiul Legii exista inainte de Sinai este  Iov 
24,14-15.Tu stii? Cartea lui Iov a fost prima carte scrisa in Biblie, cu mult timp inainte de Geneza, 
si uite ce spunea Iov:

   ”Ucigaşul se scoală în revărsatul zorilor, ucide pe cel sărac şi lipsit, şi noaptea fură. 
15Ochiul preacurvarului pândeşte amurgul: ,Nimeni nu mă va vedea', zice el, şi îşi pune o maramă 
pe faţă.”

    Aici Iov numeste uciderea, furtul ca fapte pacatoase. Cum  stia daca inca nu exista Sinai?
Un alt argument iti voi da: Dumnezeu vorbindu-i lui Isac despre tatal sauGeneza 26,4-5:” 

„”    „Îţi voi înmulţi sămânţa, ca stelele cerului; voi da seminţei tale toate ţinuturile acestea; şi  
toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, ca răsplată 
5pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea, şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele,  
orânduirile Mele, şi legile Mele."

      Despre care porunci, oranduieli si legi vorbeste aici, daca nu exista Legea? Este clar deci 
ca Legea exista inainte de Sinai.
  

3. Vom trece la cea de a treia parte a studiului, subiectul este Sabatul inainte de Sinai, este 
sabatul o zi de odihna doar pentru iudei? A fost sabatul stabilit pe Sinai? Pentru aceasta vom 
merge la istoria creatiunii. Nu vom citi textul din lipsa de timp dar se gaseste in Geneza 2,1-3: zice 
ca: Dumnezeu a facut trei lucruri in Sabat, S-a odihnit, l-a binecuvantat si l-a sfintit .Daca 
Dumnezeu s-a odhnit in sabat cu siguranta nu a facut-o pentru ca era obosit, pentru ca Dumnezeu 
nu oboseste. Cu siguranta ca dorea sa ne invete ceva. Daca Dumnezeu binecuvanteaza ceva 
trebuie sa fim foarte atenti de forma cum tratam lucrurile binecuvantate, dar Dumnezeu deasemeni 
a sfintit sabatul, si daca Dumnezeu a sfintit sabatul trebuie sa avem multa grija fata de ceva care 



este sfant. Cand Dumnezeu a sfintit sabatul in gradina Eden, nu exista poporul Israel, din aceasta 
cauza sabatul nu a fost dat pentru Iudei, acesta este primul argument de existenta sabatului 
inainte de Sinai.
   Al doilea argument il gasim in Exod 5,5: 

” Faraon a zis: "Iată că poporul acesta s-a înmulţit acum în ţară, şi voi mai voiţi să-l faceţi  
să-şi înceteze lucrările?" 

    Aceasta a zis faraon cand Moise i-a cerut sa lase poporul Israel sa plece. Expresia folosita 
de faraon „voiţi să-l faceţi să-şi înceteze lucrările?"  in evreieste inseamna „sa sabatizeze”, aceasi 
expresie care se foloseste pentru a se referii la sabat. Dar poporul inca nu ajunsese la Sinai, 
atunci cum va explicati ca deja pazeau sabatul?
    Un al treilea argument este episodul cu mana pe care il gasim in capitolul 11 din Exod, mai 
erau inca 9 capitole pana sa ajunga la Sinai si fara indoiala, cand poporul  iese sa adune mana in 
sabat, Dumnezeu ii cearta pentru necredinta si neascultarea lor.
   Un al patrulea argument, cand le da Legea scrisa in Exod 20 Dumnezeu le zice:

        ”Adu-ti aminte de ziua de sabat ca s-o sfintesti” 

 De ce spune adu-ti aminte? Tu iti poti aduce aminte de ceva pe care il stiai deja, si 
Dumnezeu a zis :”adu-ti aminte de sabat”. Deci daca Decalogul nu era inca dat, poporul  stia 
adevarul despre sabat inca din gradina Eden.
    

4.  In a patra parte a studiului vedem rolul Legii in timpul Profetilor. Aici nu sunt probleme in 
a proba existenta Legii, problema in aceasta perioada este exact invers, contrar, aparenta 
dragoste exagerata a poporului Israel vis a vis de Lege, o dragoste care ii facea sa uite de 
Dumnezeul Legii si sa se concentreze doar in Lege, aceasta cofunda multe persoane, dar poate 
reusim sa explicam acea dragoste exagerata a poporului, daca o explicam  in contextul istoriei.
    Pentru Israeliti Legea nu era doar Decalogul celor 10 Porunci, Legea era toata invatatura 
biblica si aminteste-ti ca toata invatatura biblica o aveau in cele 5 carti pe care ei le numeau Torra. 
Acum care era centrul mesajului Torei? Cat de incredibil ar parea, centrul mesajului din Torra era 
mantuirea prin credinta si prin harul lui Hristos. Exact aceasta! Poporul lui Dumnezeu, sacrifica in 
fiecare zi un miel, ei manifestau credinta lor in harul mantuitor. In cele 5 carti (Pentateucul) existau 
detalii de cum trebuia sa fie ceremonia si jertfa si in fiecare detaliu din Sanctuar era prezent 
mesajul mantuirii care arata spre Hristos. Daca ceva este clar in Torra, este ca mantuirea nu este 
prin ascultarea de Legii doar prin harul lui Hristos. Iudeii iubeau atat de mult simbolistica harului lui 
Dumnezeu incat au uitat de Dumnezeul Harului si daca ei au fost in pericolul de a cadea in 
aceasta, noi de asemenea suntem in acelasi pericol .
  Da sau nu? Riscam sa iubim atat de mult adevarul incat uitam Dumnezeul adevarului?
   

5. Ajungem acum la ultima parte a studiului vorbind inca o data de rolul legii: Legea nu 
mantuieste, ascultarea de Lege nu ofera nici un punct in favoarea mantuirii, suntem un popor 
mantuit prin harul lui Isus. Singura participare omeneasca este -sa accepte sau -sa respinga -in 
procesul mantuirii.
    Nimeni nu poate lucra in acest proces de salvare; pentru ca jertfa lui Hristos pe crucea de 
pe Calvar este o lucrare desavarsita si suficienta pentru salvarea pacatosului. Dar aceasta nu 
inseamna ca Legea nu mai este valabila sau ca a incetat sa existe. Legea continua sa existe cu 
functia pe care a avut-o dintotdeauna, care functie?
     Ne arata realitatea noastra pacatoasa si ne conduce la Isus. Oglinda, este cel mai bun 
simbol al Legii, oglinda iti arata petele de pe fata ta, dar trebuie sa fii comic sa incerci sa te speli 
pe fata cu oglinda pentru ca nu aceasta este functia oglinzii, ea iti poate arata aspectul pe care il ai 
si sa te faca sa simti nevoia de a cauta apa.
    Apa este harul minunat al lui Isus Hristos. Legea doar iti arata: uite in viata ta sunt minciuni, 
infidelitati, chiar daca nu mergi cu alta femeie, doar privesti si poftesti......Priveste la viata ta, cum 



este ea? Te resfeti in pacat, poate  cazi in disperare dar in acel moment intervine harul lui 
Dumnezeu. Vine si iti arata crucea de pe Calvar, exista speranta pentru tine, nu este totul pierdut! 
Legea exista dar nu te salveaza, Isus este singura iesire, Isus, Harul Sau.Tu si eu nu mai este 
nevoie sa murim pentru ca Isus a murit pentru noi si nicicand nu vom avea cuvinte suficiente 
pentru a multumii lui Dumnezeu pentru aceasta.
                                                              

Dumnezeu sa te binecuvanteze!


