BLESTEMUL LEGII
“C|ci toÛi cei ce se bizuiesc pe faptele Legii, sunt sub blestem...” Gal.3:10. MulÛi oameni se
opresc aici Õi nu vor s| citeasc| mai departe. Dac| aceste cuvinte ar fi fost un gând complet adus de
apostolul Pavel, cineva ar putea s| fie scuzat pentru a crede c| aceia care cred c| prin a c|uta s| dea
ascultare celor zece porunci a lui Dumnezeu sunt sub blestem. Îns| aceÕtia n-ar prinde adev|ratul
înÛeles pe care apostolul Pavel a încercat s|-l fac|. ObservaÛi c| versetul ne spune mai departe:
“pentru c| este scris: ‘Blestemat este oricine nu st|ruieÕte în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca
s| le fac|.’”
Faptul acestei probleme este c| blestemul vine asupra oamenilor nu pentru c| ei p|zesc
Legea, ci pentru c| ei n-au f|cut aceasta. O observaÛie mai atent| arat| c| blestemul vine datorit|
neascult|rii.
Neascultare de Legea lui Dumnezeu în ea îns|Õi este un blestem, iar blestemul aduce moartea.
P|catul are moartea împachetat| cu ea, pentru c| “dup| cum printr-un singur om a intrat p|catul în
lume, Õi prin p|cat a intrat moartea” Romani 5:12. F|r| p|cat, moartea nu ar exista, pentru c|
“Boldul morÛii este p|catul” 1 Corinteni 15:56. Atunci de ce a spus apostolul Pavel c| “toÛi care se
bizuiesc pe faptele Legii, sunt sub blestem”? Este pentru c| Legea este un blestem? Nu, apostolul
însuÕi recunoaÕte c| “Legea este sfânt| Õi porunca este sfânt|, dreapt| Õi bun|” Romani 7:12.
Dac| ceva ar fi fost greÕit cu Legea, noi am fi Õtiut cu certitudine pentru c| Hristos nu ar fi
împlinit-o în orice respect (vezi Ioan 15:10). Atunci, de ce sunt sub blestem cei care se bizuiesc pe
faptele Legii? Pentru c| “toÛi au p|c|tuit Õi sunt lipsiÛi de gloria lui Dumnezeu” Romani 3:23.
Nimeni n-a reuÕit s| p|zeasc| lucr|rile Legii în vieÛile lor. Astfel oricine care încearc| prin fapte
bune s| pun| deoparte blestemul de la ei ca rezultat al înc|lc|rii Legii vor r|mâne în continuare sub
acel blestem.
Putem vedea acelaÕi principiu în aplicarea legilor umane. Legile care interzic unui om de a
înÕela sau a deveni violent împotriva aproapelui s|u nu sunt un blestem sau un fel de înrobire. De
fapt ar trebui s| recunoaÕtem c| acestea sunt legi care ne asigur| libertate, Õi c| sunt anumite
penalit|Ûi date acelora care le încalc|. Deaceea, în timp ce aceste legi vorbesc libertate cet|Ûeanului
care le împlinesc, ele vorbesc înrobire acelora care le violeaz|. Acest principiu este v|zut
deasemenea în legile de trafic, Õi o dat| ce eÕti condamnat de înc|lcarea vitezii, viitorul unei
conduceri bune nu-Ûi va retrage obligaÛia de a pl|ti penalitatea.
Tot astfel cele zece porunci ale lui Dumnezeu nu sunt diferite. Iacov se refer| al aceasta ca
fiind “lege des|vârÕit| a slobozeniei” Iacov 1:25. Aceast| Lege poate fi împ|rÛit| în dou| p|rÛi:
primele patru porunci se adreseaz| la relaÛia noastr| cu Dumnezeu, ar|tând cum trebuie s| tr|im în
armonie cu Creatorul nostru–Sursa vieÛii noastre. A doua, sau ultimele Õase porunci se adreseaz|
c|tre relaÛia noastr| cu alte fiinÛe umane, ar|tând cum trebuie s| tr|im în armonie cu semenii nostri.
Iar pentru cineva s| încalce vreo parte al acestei Legi i-ar plasa sub blestemul ei.
Când Dumnezeu Ô i-a adus poporul S|u ales afar| din robia din Egipt, El a aÕezat înaintea lor
dou| feluri de promisiuni. Un set a fost bazat pe o cale de ascultare, cealalt| pe o cale de neascultare
(vezi Deuteronom 11:26-28). Atâta timp cât ei au ascultat de Dumnezeu, ei au primit binecuvânt|ri,
îns| când ei au ales s| nu asculte, ei au primit blestemul. Dumnezeu n-a spus aceste cuvinte doar
pentru Izrael. Îns| aceste zece precepte se aplic| în mod egal întregii omeniri. Nu a fost doar
drepturile copiilor lui Izrael pe care Dumnezeu a vrut sa le protejeze, ci pentru toate popoarele. Ô i
nici n-a fost doar poporul lui Izrael singurul segment al societ|Ûii pe care Dumnezeu a dorit s-o aibe
pentru a tr|i în armonie cu principiile guvernului S|u.

Niciodat| nu veÛi g|si în scrierile lui Pavel vreo sugestie sau vreo aluzie c| Legea n-a trebuit
s| fie împlinit|, sau c| a fost dat| la o parte sau schimbat|. Întrebarea nu este dac| Legea trebuie s|
fie p|zit|, ci cum trebuie s| fie p|zit|.
Deoarece “toÛi au p|c|tuit Õi sunt lipsiÛi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23) înc|lcând
Legea Sa, Õi nu ar fi nici o posibilitate ca cineva s| pl|teasc| datoria p|catului prin a p|zi Legea în
viitor – indiferent cât de buni sau perfecÛi ar fi. Aceata este pentru c| Legea nu poate s| îndep|rteze
vinov|Ûia trecutului. În Lege nu exist| nici un remediu pentru a îndep|rta sau a ierta trecutul nostru
p|c|tos Õi pentru a ne face inocenÛi. Legea doar condeamn| Õi aduce blestemul morÛii asupra acelora
care o încalc|.
Atunci cum e posibil ca cineva s|-Õi aibe p|catele trecutului iertate Õi prin aceasta s| fie
capabil s| tr|iasc|?
“C|ci nimeni nu va fi socotit neprih|nit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege
vine cunoÕtinÛa deplin| a p|catului. Ô i sunt socotiÛi neprih|niÛi, f|r| plat| prin harul S|u, prin
r|scump|rarea, care este în Hristos Isus. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte s| fie, prin
credinÛa în sângele Lui; c|ci trecuse cu vederea p|catele dinainte, în vremea îndelungei r|bd|ri a lui
Dumnezeu; pentru ca în vremea de acum, s|-Ô i arate neprih|nirea Lui în aÕa fel încât, s| fie
neprih|nit, Õi totuÕi s| socoteasc| neprih|nit pe cel ce crede în Isus. Unde este dar pricina de laud|?
S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credinÛei. Pentru c| noi credem c| omul
este socotit neprih|nit prin credinÛ|, f|r| faptele Legii.” Romani 3:20, 24-28.
Astfel este doar prin credinÛa în sângele v|rsat a lui Hristos c| noi putem avea p|catele
noastre din trecut iertate, datori| vinov|Ûiei pl|tite, blestemul morÛii îndep|rtate, Õi poate fi declarat
inocent Õi neprih|nit prin harul Õi neprih|nirea lui Isus Hristos!
Îns| acest dar de justificare prin credinÛ| este doar “pentru Õtergerea p|catelor din trecut” Õi
nu include p|catele din viitor. Astfel o dat| ce suntem justificaÛi prin credinÛ| Õi suntem f|cuÛi
neprih|niÛi prin Hristos, vom continua noi s| înc|lc|m Legea lui Dumnezeu? Pavel spune:
“Dar dac|, în timp ce c|utam s| fim socotiÛi neprih|niÛi în Hristos, Õi noi înÕine am fi g|siÛi
ca p|c|toÕi, este oare Hristos un slujitor al p|catului? Nicidecum! C|ci, dac| zidesc iaraÕi lucrurile,
pe care le-am stricat, m| ar|t ca un c|lc|tor de lege.” Galateni 2:17-18.
AÕa c| o dat| ce suntem justificaÛi, Õi apoi alegem s| înc|lc|m Legea lui Dumnezeu Õi
p|c|tuim, noi nu mai suntem justificaÛi dup| aceasta pentru c| ne-am f|cut iar|Õi înc|lc|tori de lege.
Hristos nu ne-a r|scump|rat pentru a nu fi nevoiÛi s| p|zim cele zece porunci, ci “Hristos ne-a
r|scump|rat din blestemul Legii, f|cându-se blestem pentru noi, ...” Galateni 3:13.
Hristos a f|cut o cale pentru toÛi care-L accept| ca Mântuitorul lor pentru a avea p|catele
trecutului, împreun| cu blestemul morÛii, îndep|rtate pentru ca ei s| poat| fi justificaÛi Õi f|cuÛi sfinÛi
înaintea lui Dumnezeu! Îns| aceasta a devenit posibil pentru c| Hristos a devenit p|cat pentru noi
Õi a suferit penalitatea morÛii. Ce o iubire avem manifestat| aici de Isus pentru orice fiinÛ| uman|!
Hristos a îndep|rtat de la noi blestemul Legii prin a o pune asupra Sa pentru ca noi s| fim justificaÛi
sau declaraÛi drepÛi.
Când citim declaraÛia c| “nimeni nu este socotit neprih|nit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege
este învederat, c|ci ‘cel neprih|nit prin credinÛ| va tr|i’” (Galateni 3:11), este important ca noi s|
avem o înÛelegere clar| al cuvântului “justificat” Õi “drept”. “Justificare” înseamn| “a face drept sau
inocent” (Vezi ConcordanÛa Exhaustiv| a lui Strong, cuvântul Grec #1344). În timp ce “drept”
înseamn| o persoan| care este “sfânt|” sau “neprih|nit|” (ConcordanÛa lui Strong, #1342). Astfel
cel drept, sau aceia care sunt sfinÛi Õi neprih|niÛi, “vor tr|i prin credinÛ|.”

Dup| cum “orice nelegiuire este p|cat” (1 Ioan 5:17), Õi orice “p|cat este f|r|delege” (1 Ioan
3:4), aÕadar orice prih|nire este înc|lcarea Legii. În mod natural se înÛelege c| orice neprih|nire
trebuie s| fie ascultare de acea Lege. Iar astfel pentru cineva s| fie delarat neprih|nit, ei trebuie ca
s| nu nesocoteasc| vre-un precept din Legea lui Dumnezeu de bun| voie. Pavel ne spune clar:
“Pentru c| nu cei ce aud Legea, sunt neprih|niÛi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc
legea aceasta, vor fi socotiÛi neprih|niÛi.” Romani 2:13.
Astfel o dat| ce suntem justificaÛi, noi trebuie s| fim mai mult decat auzitori ai Legii lui
Dumnezeu, împlinitori al acesteia. Îns| cum? Cum trebuie s| tr|im?
“Am fost r|stignit împreun| cu Hristos, si tr|iesc...dar nu mai tr|iesc eu, ci Hristos tr|ieÕte
în mine. Ô i viaÛa pe care o tr|iesc acum în trup, o tr|iesc în credinÛa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a
iubit Õi S-a dat pe Sine însuÕi pentru mine.” Galateni 2:20.
Acest proces de a permite lui Hristos s| tr|iasc| în tine se numeÕte “tr|ind pentru Dumnezeu”
(Galateni 2:19) Õi fiind “mort pentru p|cat” (Romani 6:2). Aceasta se refer| deasemenea la “ci
îmbr|caÛi-v| în Domnul Isus Hristos, si nu purtaÛi de grija de firea p|mânteasc|, pentru ca s|-i treziÛi
poftele” Romani 13:14. Deasemenea înseamn| c| noi vom alege s| urm|m voia lui Dumnezeu
întotdeauna Õi în orice loc. Astfel noi vom imita viaÛa lui Hristos, Exemplul nostru cel mai mare.
“Ô i la aceasta aÛi fost chemaÛi; fiindc| Õi Hristos a suferit pentru voi, Õi v-a l|sat o pild| ca s| c|lcaÛi
pe urmele Lui. El n-a f|cut p|cat Õi în gura Lui nu s-a g|sit vicleÕug.” 1 Petru 2:21-22. (Vezi
deasemenea Efeseni 5:1-8: Coloseni 3:5-17). Iar pentru c| Hristos a p|zit toate poruncile Tat|lui
S|u, dac| noi Îi vom permite s| tr|iasc| în noi prin credinÛ|, atunci noi vom p|stra deasemenea toate
poruncile lui Dumnezeu.
Aceast| p| zire a poruncilor lui Dumnezeu prin credinÛ| c| Hristos tr|ieÕte în tine este
deasemenea numit| a fi sfinÛit prin Duhul, Õi este speranÛa Õi Ûinta oric|rui creÕtin adev|rat.
“Ô i pe voi, care odinioar| eraÛi str|ini Õi vr|ÕmaÕi prin gândurile Õi prin faptele voastre rele,
El v-a împ|cat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca s| v| fac| s| v| înf|ÛiÕaÛi înaintea Lui
sfinÛi, f|r| prihan| Õi f|r| vin|; negreÕit, dac| r|mâneÛi Õi mai departe întemeiaÛi Õi neclintiÛi în
credinÛ|, f|r| s| v| abateÛi de la n|dejdea Evangheliei, pe care aÛi auzit-o, care a fost propov|duit|
oric|rei f|pturi de sub cer, Õi al c|rei slujitor am fost f|cut eu, Pavel. Vreau s| zic: taina Ûinut|
ascuns| din veÕnicii Õi în toate veacurile, dar descoperit| acum sfinÛilor Lui, c|rora Dumnezeu a voit
s| le fac| cunoscut care este bog|Ûia slavei tainei acesteia între Neamuri, Õi anume: Hristos în voi,
n|dejdea slavei. Pe El Îl propov|duim noi, Õi sf|tuim pe orice om, Õi înv|Û|m pe orice om în toat|
înÛelepciunea, ca s| înf|ÛiÕ|m pe orice om, des|vârÕit în Hristos Isus. Iat| la ce lucrez eu, Õi m| lupt
dup| lucrarea puterii Lui, care lucreaz| cu t|rie în mine.” Coloseni 1:21-23, 26-29.
Aceast| p|zire a celor zece porunci ale lui Dumnezeu nu poate s| fie adus| la îndeplinire prin
puterea noastr| proprie. Aceast| lege poate fi p|strat| doar prin Acela care singur este bun–Õi acela
este Dumnezeu. Dac| va fi vreodat| ceva bun în noi, este pentru c| Îl avem pe Dumnezeu lucrând
în noi. Ô i dac| Dumnezeu lucreaz| în noi, atunci fiecare porunc| poate fi p|zit| cu perfecÛiune!
“C|ci Dumnezeu este Acela care lucreaz| în voi, Õi v| d| dup| pl| cerea Lui, Õi voinÛa Õi
înf|ptuirea.” Filipeni 2:13.
“Dumnezeul p|cii, care prin sângele leg|mântului celui veÕnic, a sculat din morÛi pe Domnul
nostru Isus, marele P|stor al oilor, s| v| fac| des|vârÕit în orice lucru bun, ca s| faceÛi voia Lui, Õi
s| lucreze în noi ce-I este pl|cut, prin Isus Hristos. A Lui s| fie slava în vecii veciilor! Amin.” Evrei
13:20-21.

Când noi permitem lui Dumnezeu s| lucreze în noi prin Isus, nu va fi nici un p|cat pe care
împreun| s| nu-l putem birui!
“Pot totul în Hristos care m| înt|reÕte.” Filipeni 4:13.
Când sângele v|rsat a lui Hristos ne acoper|, p|catele noastre sunt iertate, Õi neprih|nirea lui
Hristos ne este prin credinÛa acordat| pentru a ne justifica sau a ne face neprih|niÛi înaintea lui
Dumnezeu. Apoi, dup| cum vom alege s|-I permitem lui Hristos s| traiasc| în noi Õi s| lucreze prin
noi, neprih|nirea Sa ne este acordat| prin credinÛ| Õi vom putea s| facem lucr|rile Sale care “va
chemat din întuneric la lumina Sa minunat|” (1 Petru 2:9). Astfel neprih|nirea lui Hristos ne este
acreditat| pentru c| noi am înc|lcat Legea lui Dumnezeu, Õi ne este împ|rt|Õit| pentru a putea s-o
p|zim acum. Astfel Isus este “DOMNUL NEPRIH { NIREA NOASTR{ ” (Ieremia 23:6) pentru c|
“ m-a îmbr|cat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua neprih|nirii” (Isaia 61:10).
Este prin credinÛa în Dumnezeu care lucreaz| în noi, Õi alegerea noastr| clip| de clip| pentru
a lucra în armonie cu voinÛa Sa, sau combinând credinÛa Õi faptele împreun|, c| noi devenim
împlinitori ai Legii Sale Õi c| r|mânem neprih|niÛi. Legea este atât de sfânt| c| standardul pe care
ni-l arat| este mai mare decât oricine îl poate atinge în puterea sa proprie. Ascultare perfect| poate
fi împlinit| doar prin puterea divin| a lui Dumnezeu. Îns| doar putere divin|, f|r| alegerea noastr|
de a acÛiona în armonie cu aceasta, nu va aduce la îndeplinire nimica.
“Tot aÕa Õi credinÛa dac| n-are fapte, este moart| în ea îns|Õi....Vezi c| credinÛa lucr|
împreun| cu faptele lui, si prin fapte credinÛa a ajuns desavârÕit|?...Dup| cum trupul f|r| duh este
mort, tot aÕa Õi credinÛa f|r| fapte este moart|.” Iacov 2:17, 22, 26.
Dumnezeu nu va birui p|catul pentru noi f|r| cooaperarea noastr|! Noi putem exercita toat|
credinÛa din lume, îns| credinÛa singur| nu ne va face capabili s| p|zim toate poruncile lui
Dumnezeu. Noi trebuie s| acÛion|m în armonie cu credinÛa noastr|. CredinÛa noastr| trebuie s|
devin| vie Õi activ|, nu s| r|mân| moart| Õi inactiv|. AÕa cum prin credinÛ| Îl primim pe Domnul
Isus, El tr|ieÕte Legea Sa perfect| în noi.
“Înainte de venirea credinÛei, noi eram sub paza Legii, închiÕi pentru credinÛa care trebuia s|
fie descoperit|. Astfel Legea ne-a fost un îndrum|tor spre Hristos, ca s| fim socotiÛi neprih|niÛi prin
credinÛ|. Dup| ce a venit credinÛa, nu mai suntem sub indrum|torul acesta.” Galateni 3:23-25.
Cu alte cuvinte, noi am fost sub blestemul Legii pentru c| am înc|lcat-o Õi am p|c|tuit.
Legea n-a putut s| ne ierte, ci ca un mediator ne-a ar|tat clar c| Hristos este singura cale pentru a fi
liberaÛi de a fi sub blestemul ei prin a fi cur|ÛaÛi Õi justificaÛi prin credinÛa în sângele s| u v|rsat.
Astfel, dup| ce credinÛa a venit, noi nu mai avem nevoie de acest mediator pentru a ne îndrepta c|tre
Hristos pentru cur|Ûare – pentru c| noi suntem deja justificaÛi de p|cat.
Unii au presupus c| acest text a înv|Ûat c| este un timp definit pentru ca credinÛa s| vin| Õi
c| oamenii trebuie s| p|zeasc| Legea pân| în acel timp anume. De aceea în general se crede c| o
dat| ce credinÛa a venit, ei au fost de acolo înainte eliberaÛi de a p|stra Legea. Aceasta venire a
credinÛei este în general considerat| s| fie sinonim| cu manifestarea lui Hristos pe p|mânt. Îns| când
vine aceast| credinÛa?
“Astfel, credinÛa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” Romani
10:17.
Când noi primim Cuvântul lui Dumnezeu–cuvântul promisiunii în inimile noastre, aduce cu
aceasta plin|tatea Legii lui Dumnezeu, Õi când noi nu mai lupt|m împotriva adev|rului, ci i ne
supunem, atunci vine credinÛa care este vie Õi care ne elibereaz| cu adev|rat.

Hristos nu a venit s| ne salveze în p|catele noastre ci din p|catele noastre (vezi Matei 1:21).
Salvarea pe care El ne-o aduce nu este doar o eliberare de penalitatea p|catului, ci biruinÛa asupra
p|catului însuÕi. “Hristos ne-a r|scump|rat din blestemul Legii” (Galateni 3:13), din p|cat Õi moarte.
El a f|cut aceasta prin “f|cându-se ÎnsuÕi blestem pentru noi,” Õi astfel noi suntem eliberaÛi de nevoia
de a p|c|tui – nu de nevoia de a nu p|zi Legea lui Dumnezeu. P|catul nu mai poate avea st|pânire
peste tine dac| Îl vei accepta pe Hristos în adev|r ca Salvatorul t|u, permiÛându-I s| tr|iasc| în Õi prin
tine, Õi apoi s| continui s| alegi s|-I serveÕti Õi s|-L asculÛi în loc de eul t|u în fiecare clip| Õi în
fiecare zi.
“Apoi a zis tuturor: “Dac| voieÕte cineva s| vin| dup| Mine, s| se lepede de sine, s|-Õi i-a
crucea în fiecare zi, Õi s| M| urmeze....C|ci de oricine se va ruÕina de Mine, se va ruÕina Õi Fiul
omului de el, când va veni în slava Sa Õi a Tat|lui Õi a sfinÛilor îngeri....(pentru c|) El (Hristos) S-a
f|cut pentru toÛi cei ce-L ascult|, urzitorul unei mântuiri veÕnice.” Luca 9:23, 26; Evrei 5:9.
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