DOU{ LEGI?
“...nu este decât un singur Dumnezeu: Tat|l, dela care vin toate lucrurile...” 1 Corinteni 8:6.
Toate fiinÛele îÕi obÛin existenÛa de la Dumnezeu. Cel care a creat Õi care susÛine toate lucrurile
cu siguranÛ| are dreptul s| guverneze Õi s| controleze toate lucrurile. Datorit| acesteia El este reprezentat
în Scripturi ca marele D|t|tor de Lege, care este capabil s| salveze sau s| distrug| (vezi Iacov 4:12).
Având existenÛa derivat| din bun|voinÛa Creatorului, toate creaturile inteligente sunt responsabile
conducerii Sale. Din toat| creaÛiunea p|mânteasc| a lui Dumnezeu, doar fiinÛele umane sunt capabile
de a distinge între bine Õi r|u. Astfel noi suntem plasaÛi sub controlul Legii morale.
Avându-ne existenÛa de la o FiinÛ| de o puritate infinit|, noi am fost o dat| inocenÛi, puri Õi drepÛi.
La început noi am fost o dat| fiinÛe supuse lui Dumnezeu – singurul nostru Autor Õi St|pânitor. În acest
timp Dumnezeu nu S-a prezentat omului în poziÛia unui Mântuitor sau R|scump|r|tor; pentru c| atunci
noi n-am avut nevoie de iertare pentru p|cate.
Pentru c| noi dator|m totul lui Dumnezeu, noi, ca indivizi, suntem sub obliga Ûia cea mai înalt|
pentru a-L iubi suprem Õi cu toat| inima. Îns| deasemenea este o alt| obliga Ûie la fel de impotant|. Alte
fiinÛe umane împ|rt|Õesc aceleaÕi drepturi ca Õi noi, ca creaturi ale lui Dumnezeu. Deaceea noi trebuie
s| ne iubim aproapele nostru ca pe noi înÕine. Aceste dou| mari precepte formeaz| suma întregii Legi
morale.
Prin a d|rui ascultare primei porunci ale acestor dou| precepte, umanitatea nu poate s| aibe alÛi
dumnezei înaintea Domnului; Õi nici nu ne putem face sau s| ne închin|m la idoli; nici nu putem vorbi
despre numele lui Dumnezeu într-o manier| ireverent|; Õi nici nu putem neglija sfinÛirea zilei de odihn|
a Domnului care a fost pus| deoparte la creaÛiune ca un memorial al zilei în care Creatorul S-a odihnit.
Deasemenea ne este evident| datoria noastr| c|tre ceilalÛi oameni. Aceasta cuprinde datoria
noastr| c|tre p|rinÛi Õi cel mai strict respect pentru viaÛ|, castitate, proprietate, caracter Õi interesele
altora.
Legea moral|, împ|rÛit| astfel în dou| p|rÛi, expuse Õi exprimate în preceptele celor zece porunci,
este de neschimbat în caracterul s|u deoarece preceptele ei au fost derivate de la marele D|t|tor de Lege.
ExistenÛa ei se scurge din relaÛii de nemutat pe care umanitatea le are c|tre Dumnezeu Õi c|tre ceilalÛi
oameni. Aceast| Lege este standardul pentru dreptate a lui Dumnezeu, Õi dup| ce noi am ales s| ne
r|scul|m împotriva lui Dumnezeu a devenit marele test prin care ne este ar|tat c| p|catul este ceva r|u
(vezi Romani 7:7).
Astfel a fost originea Õi caracterul preceptelor Legii morale. Proclamarea ei de Dumnezeu ÎnsuÕi,
înainte ca orice parte a Bibliei s| fie scris|, dovedeÕte cu suficienÛ| despre respectul pe care El a pus-o
asupra ei. Din însaÕi natura ei a existat de la început cu principiile moralit|Ûii; de fapt, nu este altceva
decat aceste principii morale puse în scris.
Îns| a existat un sistem de ale legi care într-adev|r îÕi au originea datorit| p|catului, un sistem
care nu ar fi existat dac| omul nu ar fi p|c|tuit. Violarea Legii morale a fost aceea care a dat viaÛa legii
ritualurilor Õi ceremoniilor, care au fost o umbr| al unor lucruri bune care trebuia s| vin|. Dac| omul
nu ar fi p|c|tuit atunci nu ar fi fost nevoie de sacrificiu pentru p|cat. În Eden n-a putut exista tipuri Õi
umbre ar|tând înainte c|tre eliberarea din viitor al p|catului prin moartea lui Hristos, pentru c| omul a
fost neprih|nit Õi n-a avut nevoie de r|scump|rare. Ô i Dumnezeu nici n-a pus asupra omului înainte de
a c|dea obliga Ûia orânduirilor carnale, care au privit înainte c|tre timpul de reformaÛiune; deoarece omul
a fost liber Õi inocent de orice înÕel|ciune. Atunci trebuie s| fi fost o voilare al Legii morale care a
cauzat c|derea omului!

Motivul aÕezt de Satana înaintea Evei a fost c| ei vor deveni dumnezei dac| vor mânca din acel
pom (vezi Geneza 3); Õi pentru c| Adam n-a fost înÕelat (vezi 1 Timotei 2:14), este evident c| el a ales
s| urmeze pe soÛia lui mai degrab| decât s| asculte de Domnul. Astfel amândoi au violat prima porunca
a Legii morale a lui Dumnezeu.
Astfel, când omul a devenit un p|c|tos Õi Dumnezeu a promis mijloace pentru r|scump|rare, o
a doua relaÛie c|tre Dumnezeu a fost adus| în existenÛ|. Omul a fost un p|c|tos, având nevoie de iertare;
Õi Dumnezeu a fost un Salvator, oferind iertarea. Este clar c| legea tipurilor Õi ceremoniilor, care au Ûintit
înainte spre Hristos, îÕi are originea datorit| rebeliunii omului Õi datorit| bun|t|Ûii infinite a lui
Dumnezeu. Dac| omul n-ar fi p|c|tuit, el n-ar fi avut nevoie de tipuri pentru o viitoare r|scump|rare;
Õi dac| Dumnezeu n-ar fi determinat s| dea pe Fiul S|u s| moar|, El n-ar fi instituit sistemul sacrificial
Ûintând înainte spre marele eveniment. Deaceea existenÛa unei asemenea legi, este ca o consecinÛ| al
p|catului; preceptele ei sunt de o natur| ceremonial|, iar durata ei a fost limitat| de marea oferire care
a putut s| ia p|catul. De la c|derea lui Adam pân| la timpul lui Moise – când acest sistem a fost scris
– Õi pân| la moartea Domnului nostru, acest sistem tipical de ceremonii a existat ca o umbr| al unor
lucruri mai bune s| vin|.
În Noul Testament, noi vedem c| moartea Domnului nostru Isus Hristos, ca marele sacrificiu
pentru p|cat, a fost antitipul, sau ultimul rezultat, în care toate serviciile Levitice au Ûintit spre aceasta.
PreoÛia Domnului nostru Isus Hristos în sanctuarul ceresc este marele antitip al preoÛiei Levitice (vezi
Evrei 8). ÎnsuÕi sanctuarul ceresc este merele original dup| care a fost format sanctuarul p|mântesc (vezi
Evrei 9:23; Exod 25:1-9). Ô i chivotul leg|mântului lui Dumnezeu din templul Cerului (vezi Apocalipsa
11:19) conÛine aceast| mare Lege moral|. Astfel vedem sub noua dispensaÛiune sacrificiul real în loc
de umbra acesteia, un Mare Preot care slujeÕte personal Õi face isp|Õire (iertare Õi îndep|rtare de p|cat)
pentru tine Õi pentru mine, Õi care aude rug|ciunile noastre f|r| s| fie nevoie s| vizit|m sanctuarul în mod
personal sau vre-un preot pe acest p|mânt, Õi acea Lege, care a fost înc|lcat| de om, în|lÛat| Õi onorat|
în acelaÕi timp când Dumnezeu iart| pe p|c|tosul poc|it.
Deasemenea vedem c| Noul Testament are o abundenÛ| de referinÛe pentru diferenÛa esenÛial|
dintre aceste dou| legi – cea ceremonial| Õi cea moral| – iar distincÛia este f|cut| clar|.

NICI UN MOTIV PENTRU CONFUZIE
Legea moral| este numit| “legea unei porunci p|mânteÕti” (Evrei 7:16); iar despre Legea moral|
ni se spune, “Noi Õtim c| legea este spiritual|” Romani 7:14. Una este aceea pe care Hristos a luat-o din
cale la moartea Sa (vezi Coloseni 2:14); cealalt| Lege este “o lege împ|r|teasc|” despre care Iacov ne
spune c| este p|cat s-o înc|lc|m (vezi Iacov 2:8-12).
Legea ceremonial| este o lege care “din nevoie a fost o schimbare a legii” Evrei 7:12 (tradus din
englez|). Legea moral| este Legea despre care Hristos spune, “Cât| vreme nu va trece cerul Õi 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. O lege a fost “umbra bunurilor viitoare” (Evrei 10:1), Õ i a fost obligatorie “pân| la o vreme de
reform|” Evrei 9:10 (trad. din englez|). Îns| cealalt| a fost un cod moral, despre care Ioan a spus:
“Oricine face p|cat, face Õi f|r|delege; Õi p|catul este f|r|delege.” 1 Ioan 3:4. Una este o povar| care
nu poate fi purtat| (vezi Fapte 15:10); cealalt| este acea “lege a libert|Ûii” de care vom fi judecaÛi (vezi
Iacov 2:8-12). Legea ceremonial| este aceea care Hristos “în trupul Lui, a înl| turat-o” (vezi Efeseni
2:15); iar Legea moral| este aceea pe care El n-a venit s-o distrug| (vezi Matei 5:17). Una este numit|
“orânduiri scrise de mân|” “care st|tea împotriva noastr|, “ care a fost Ûintuit| la cruce Õi luat| afar| din

cale (vezi Coloseni 2:14). Cealalt| este acea Lege pentru care El a venit s-o onoreze Õi s-o înalÛe (vezi
Isaia 42:21). Una a fost o lege temporar| care a fost anulat| “din pricina neputinÛei Õi z|d|rniciei ei”
(vezi Evrei 7:18); cealalt| este o Lege veÕnic| Õi de neschimbat care nu poate fi dat| la o parte: “Deci,
prin credinÛ| desfinÛ|m noi Legea? Nicidecum. Dimpotriv| noi înt|rim Legea.” Romani 3:31. Una a fost
acea lege care a fost un zid de desp|rÛire între Iudei Õi Neamuri (vezi Efeseni 2:14); cealalt| este acea
Lege, lucrarea despre care se spune c| Õi Neamurile au scris-o în inimile lor (vezi Romani 2:14-15). Cea
ceremonial| este legea poruncilor conÛinute în orânduiri (vezi Efeseni 2:15); Legea moral| este Legea
poruncilor lui Dumnezeu, care este datoria întregii omeniri s-o p|zeasc| (vezi Ecleasiastul 12:13).
Aceast| Lege moral| al celor 10 porunci este adus| în vedere de îngerul al treilea (vezi
Apocalipsa 14:9-12). Aceasta este Legea pe care r|m|Õita seminÛei femeii a p|zit-o când balaurul a f|cut
r|zboi cu ea (vezi Apocalipsa 12:17). Aceast| Lege moral| va asigura, tuturor acelora care o p|zeÕte,
dreptul de a intra în Cer Õi de a mânca din pomul vieÛii (vezi Apocalipsa 22:14).
Cu siguranÛ|, aceste dou| legi n-ar trebui s| fie confundate. Legea moral| a fost în|lÛat|, onorat|,
stabilit| Õi f|cut| sfânt|, dreapt|, spiritual|, bun| Õi împ|r|teasc|; în timp ce cealalt| a fost p|mânteasc|,
umbroas|, o povar|, Õi a fost anulat|, pus| deoparte, pironit| la cruce, schimbat| Õi anulat| pe baza
neputinÛei Õi z|d|rniciei ei.
Este adev|rat c| preceptele Legii morale sunt r|spândite peste tot prin c| rÛile lui Moise Õi
amestecate cu preceptele legii ceremoniale. Îns| aceasta nu poate ca s| le includ| ca o parte al acestei
legi ceremoniale Õi astfel s| fie dat| la o parte. Legea moral| este la fel de veÕnic| asemenea lui
Dumnezeu, în timp ce legea ceremonial| a fost înforÛat| pân| când Hristos a murit pe cruce. Aceia care
împart drept Cuvântul adev|rului nu vor confunda nicidat| aceste legi diferite, Õi nici nu vor aplica Legii
împ|r|teÕti acel limbaj folosit în ce priveÕte orânduirile scrise de mân|.
Faptul c| cele Zece Porunci sunt un cod moral în ele îns|Õi, se vede din câÛiva factori: Dumnezeu
le-a rostit cu Îns|Õi vocea Sa; Õi s-a spus, “Õi n-a mai ad| ugat nimic” (vezi Deuteronom 5:22), astfel
ar|tând c| El a dat o Lege complet|. El ÎnsuÕi le-a scris pe dou| table de piatr| cu degetul S|u, o alt|
dovad| c| aceasta a fost un cod moral complet (vezi Deuteronom 9:9-11). El a f|cut ca doar acestea s|
fie puse sub scunul de îndurare în înc| perea a doua a sanctuarului (vezi Exod 30:6; Evrei 9:4-5), o
dovad| evident| c| aceasta a fost Legea care a f|cut ca isp|Õirea s| fie necesar| pentru c| a fost înc|lcat|.
Iar Dumnezeu numeÕte ceeace El a scris pe tablele de piatr|, o Lege Õi Porunci (vezi Exod 24:12).
Amândou| legile au avut Sabate, cu toate aceste au fost diferenÛe clare între ele. Sabatul zilei
a Õaptea îÕi are originea în Eden înainte de p|cat, ca o parte al Legii de nemutat a lui Dumnezeu, Õi
întotdeauna a fost în ziua a Õaptea pe care ast|zi noi o numim Sâmb|t|. În timp ce sabatele s|rb|torilor
ceremoniale îÕi au originea dup| p|cat, ca parte al legi ceremoniale, Õi ar fi putut s| i-a loc în orice alt|
zi a s|pt|mânii. Sabatul zilei a Õaptea a fost scris pe piatr| de însuÕi degetul lui Dumnezeu. În timp ce
sabatele ceremoniale au fost scrise pe pânz|, sau hârtie, sau piele, de degetul lui Moise. Sabatul zilei
a Õaptea, împreun| cu celelalte 9 porunci, au fost asezate direct în chivot sub scaunul de îndurare unde
a fost slava prezenÛei Sale (vezi Exod 30:6, 40:20, 34), semnificând c| ele au trebuit s| fie înforÛate
pentru totdeauna Õi c| au fost de neschimbat. În timp ce sabatele ceremoniale au fost aÕezate lâng|
chivot (vezi Deuteronom 31:26), semnificând c| acestea au trebuit sa fie înforÛate doar temporar pân|
când scopul lor a fost împlinit. În ziua a Õaptea a Sabatului nu s-a permis ca mâncarea s| fie fiart| Õi
g|tit| , ci toat| mâncarea a trebuit s| fie preg|tit| în ziua a Õasea sau numit| ziua preg|tirii (vezi Exod
16:23). În timp ce în zilele de sabate ceremoniale s-a permis g|tirea mânc|rii (vezi Exod 12:14-16). Iar
în ziua a Õaptea a Sabatului, nici un fel de lucru nu s-a putut face – nici chiar lemne nu s-au putut aduna
pentru foc pentru preg|tirea mânc|rii (vezi Numeri 15:32-36). În timp ce în zilele de sabate ceremoniale
s-a putut lucra în a aduna diferite ramuri sau crengi pentru a face colibile lor (în timpul s| rb| torii
corturilor) (vezi Leviticul 23:34-40).

AÕadar este o diferenÛ| clar| între porunca a patra de neschimbat al Legii morale a lui Dumnezeu
pentru a p|zi sfânt| ziua a Õaptea a Sabatului, Õi tipurile temporare Õi umbroase ale sabatelor legii
ceremoniale. Ziua a Õaptea a Sabatului a fost “f|cut pentru om” înainte ca el s| fi c|zut în p|cat; deaceea
n-a putut s| fie un tip sau o umbr| Ûintând spre moartea lui Hristos, iar astfel n-a putut s| fie Ûintuit| pe
cruce, ci continu| s| arate înapoi la începutul istoriei acestui p|mânt Õi spre Creatorul noastru al tuturor.
Îns| zilele de sabate ceremoniale, la fel cât Õi toate celelalte tipuri al econimiei Iudaice, au venit în
existenÛ| dup| ce omul a c|zut Õ i a avut nevoie de un Mântuitor; deaceea ele au fost o umbr| Ûintând
înainte spre r|scump|rare Õi au fost într-adev|r pironite la cruce. (vezi Coloseni 2:14).

Ô I AST{ ZI TREBUIE S{ P{ ZIM SABATUL BIBLIEI
Pavel chiar ne spune c| poporul lui Dumnezeu trebuie s| continue s| p|zeasc| ziua a Õ aptea a
Sabatului al Legii morale dup| moartea lui Hristos, îns| nu se spune niciunde despre nevoia de a p|zi
sabatele ceremoniale sau orice alt| zi a s|pt|mânii sfânt|!
“C|ci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a Õaptea: ‘Dumnezeu S-a odihnit în ziua a Õaptea de
toate lucr|rile Lui.’...R|mâne dar o odihn| ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindc| cine
intr| în odihna Lui, se odihneÕte Õi el de lucr|rile lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucr|rile Sale. S|
ne gr|bim dar s| intr|m în odihna aceasta, pentru ca nimeni s| nu cad| în aceiaÕi pild| de neascultare.”
Evrei 4:4, 9-11.
Ar trebui s| fie clar pentru toÛi care doresc s| vad| c| darea la o parte a orânduirilor scrise de
mân| al legii ceremoniale las| în forÛ| plin| fiecare precept al Legii împ|r|teÕti, Õi deasemenea c| legea
umbrelor ar|tând înainte spre moartea lui Hristos au expirat când aceasta s-a întâmplat. Înc|lcarea Legii
morale a fost aceea care a cauzat ca Mântuitorul S|-Õi dea viata pentru a te salva pe tine Õi pe mine din
p|cat. Astfel sfinÛirea acestei Legi al celor zece porunci care a continuat Õi nu a fost schimbat|, poate
fi judecat| dup| faptul c| Dumnezeu a dat pe singurul S|u Fiu pentru a-i lua blestemul asupra Lui Õi s|
moar| pentru înc|lcarea ei de c|tre noi.
Fie ca noi s| ne trezim la datoria noastr| Õi s| ne aducem aminte s| p|zim cu r|bdare Õi
credincioÕie cele10 porunci a Legii morale a lui Dumnezeu prin credinÛ| în neprih|nirea Õi puterea lui
Hristos, ca s| putem obÛine viaÛa veÕnic| Õi s| fim cu Dumnezeul nostru pentru totdeauna!
“Aici este r|bdarea sfinÛilor care p|zesc poruncile lui Dumnezeu Õi credinÛa lui Isus....
“Ferice de cei ce p|zesc poruncile Lui, ca s| aib| drept la pomul vieÛii, Õ i s| intre pe porÛi în
cetate! Afar| sunt câinii, vr|jitorii, curvarii, ucigaÕii, închin|torii la idoli, Õi oricine iubeÕte minciuna
Õi tr|ieÕte în minciun|!” Apocalipsa 14:12, 22:14-15.
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