Comentariu realizat de pastor Alejandro Bullon

STUDIUL 8
LEGEA LUI DUMNEZEU ŞI LEGEA LUI HRISTOS
In acest studiu vom vedea ca nu exista diferente intre legea lui Dumnezeu si legea lui Hristos. Intro zi, eram intr-o piata dorind sa cumpar fructe si de-o data un om a intrat in vorba cu mine avand o fata
de admiratie dar si compasiune in acelasi timp. Ma admira pentru a m-a vazut la televiziune si mi-a zis:
„Stii rareori am vazut pe cineva sa predice pe Isus la televiziune cu atata blandete”. Dar in ce priveste
compasiunea atitudinea s-a a reesit printr-o intrebare:
- Daca dumneavostra credeti in Isus, de ce este atat de legat de legea Vechiului Testament? Eu prefera sa
imbratisez legea lui Hristos si card ca un om inteligent ca si dv. nu ar trebui sa fie inlantuit de legea
iudeilor.
In timp ce el vorbea, eu il studiam, parea un om nervos si era clar ca nu dorea altceva decat sa ma
converteasca la „legea lui Hristos”. Atunci am intervenit si l-am intrebat:
- Si care este legea lui Hristos?
I-am vazut surprinderea, descumpanirea si confuzia, asa ca am continuat spunand:
- Cand a fost Isus Hristos pe pamant a spus: „ Ati auzit ca s-a spus „sa nu ucizi”, dar Eu va spun ca,
orisicine se manie pe fratele sau va cadea sub pedeapsa judecatii, sau „Sa nu comiti adulter”, dar Eu va
spun ca oricare din voi priveste o alta femeie ca sa o pofteasca in inima lui, deja a comis adulter.” Acum
eu te intreb: continui tu sa iubesti Legea lui Hristos?
- S-a inrosit la fata si nu stia ce sa mai spuna, mai ales ca in jurul nostru o multime de ochi curiosi erau
atintiti asupra noastra ascultand cu interes. Unii au pufnit in ras, altii si-au continuat drumul, iar la randul
lui a plecat in liniste. Este interesant de remarcat ca acest incident arata ca exista multi crestini sinceri
care cred ca legea lui Dumnezeu a fost data pentru Israelul Vechiului Testament si ca acum noi traim sub
legea libertatii lui Hristos. Adica, vrea sa spuna ca aceste persoane pune legea lui Dumnezeu in fata legii
lui Hristos pe care o numeste legea libertatii. Dar din pacate nu exista alta incoerenta mai mare ca
aceasta, pentru ca in Iacov 1,23-25 spune:
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Căci dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte
faţa firească într-o oglindă;
24
şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era.
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Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu
ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.
Aici Iacov vorbeste de o lege desavarsita care este legea slobozeniei. Exista multi crestini care se desfata
vorbind despre aceasta lege a libertatii. Dar care este aceasta lege a libertatii pe care Iacov o
mentioneaza? Chiar el raspunde la aceasta intrebare in Iacov 2,10-12:
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Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.
Căci, Cel ce a zis: "Să nu preacurveşti", a zis şi: "Să nu ucizi". Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi,
te faci călcător al Legii.
12
Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei:
11

Si care este legea care ne da libertate. Vrea sa adauge cineva un alt comentariu? Legea care ne da
libertatea este chiar legea din Exod 20, este legea lui Dumnezeu, legea lui Hristos, una si aceeasi lege.
Problema cu Israelul, cum a spus-o de multe ori de-a lungul acestor comentarii, este ca ei au pierdut
sensul spiritual al legii, ramanand astfel numai cu litera. Acesta este cazul tanarului bogat care L-a
intrebat pe Isus ce bine sa faca pentru a avea viata vesnica, caruia Isus i-a raspuns „Pazeste poruncile!”
referindu-se la poruncile din Exodul 20. Aceste cuvinte l-au dezorientat total mai ales ca toate aceste
porunci le-a implinit de cand era copil. Problema lui era, ca si tot iudeul de altfel, ca toate acestea le
respecta in litera dar nu in spirit
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In a adoua parte a acestui studiu gasim ca Isus a fost un credincios implinitor al legii, iar relatarea
biblica ni-l arata ca si un copil ascultator de parinti. Aceasta ascultare nu era altceva decat implinirea
poruncii a cincea. In desert Isus nu s-a inchinat lui Satana care i-a oferit toate frumusetile pamantului,
iar porunca a doua spune sa nu ai alti dumnezei si sa nu te inchini inaintea lor. In Luca 14 vedem cum
Isus avea obiceiul de a merge in sabat la sinagoga implinind astfel porunca a patra. Iar in Ioan 15:10 El
spune:
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Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui
Meu, şi rămân în dragostea Lui.
O prietene, nimeni din cei care citesc Noul Testament nu pot sa nege faptul ca Isus a implinit
Legea. Singura problema ca este ca, crestinii nu vad aceste versete, sustinand ca Isus a stabilit o noua
porunca bazandu-se pe Ioan 13:34:
Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.
Mai inainte in Matei 22:34-40 gasim un alt incident:
34. Când au auzit fariseii că Isus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la
un loc.
35. Şi unul din ei, un învăţător al Legii, ca să-L ispitească, I-a pus întrebarea următoare:
36. "Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?"
37. Isus i-a răspuns: "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul
tău şi cu tot cugetul tău."
38. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.
39. Iar a doua, asemenea ei, este: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi."40. În aceste două
porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii."
Va invit sa meditam la toate aceste cuvinte. In primul rand Isus ne spune ca ne da o noua porunca.
In al doilea rand fariseul il intreaba care este aceasta noua porunca. Iar in al treilea rand Isus ii raspunde
ca a uibi pe Dumnezeu este a treia mare porunca, iar aceasta este noua porunca. Si termina spunand ca de
aceste doua porunci, a iubi pe aproapele si pe Dumnezeu depinde toata legea. Intrebarea este, exista o
noua porunca? Acuma nu mai exista 10, exista numai 2? Sau exista numai o singura porunca care spune
sa iubesti pe Dumnezeu? Iar cele 10 porunci nu mai sunt necesare? Sa ne straduim sa intelegem. In
primul rand nici iubirea aproapelui si nici iubirea de Dumnezeu nu poate fi o noua porunca pentru ca le
gasim in Deuteronomul 4 si 5 si in Levetic 17 si 18. Atunci de ce Isus spune ca este o noua porunca? Din
ce punct de vedere era noua? Raspunsul este – in spirit. Deci, iubi pe Dumnezeu si pe aproapele, in
spirit. Pana in acel moment era vorba de porunca numa in litera, asa ca era necesar ca si noutate, sa fie si
in spirit, iata noutatea. Fariseii au pierdut din vedere aspectul spiritual al poruncilor. Dar din alt punct de
vedere, a iubi pe Dumnezeu si pe aproapele era chiar rezumatul legii, pentru ca primele 4 porunci sunt in
rezumat, iubire de Dumnezeu, iar ultimile sase, iubire de aproapele. A vorbi de dragoste ca si noua
porunca, Isus nu a dorit sa anuleze decalogul, ci El prezinta baza, esenta celor 10 porunci.
Vom trece la partea a 3-a a acestui studiu iar aici gasim pe Pavel respectand barierele culturale cu
scopul de a castiga pe oameni pentru Hristos . De multe ori vorbea ca si ei si dadea impresia ca este
contra legii, dar s-a dovedit ca nu este altceva decat o metoda de a evangheliza sufletele pentru Isus. 1
Corinteni 9:19-20:
19. Căci, măcar că sunt slobod faţă de toţi, m-am făcut robul tuturor,
ca să câştig pe cei mai mulţi.
20. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig pe iudei; cu cei ce sunt sub Lege m-am
făcut ca şi când aş fi fost sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), ca să câştig pe cei ce sunt sub Lege;
Vrea sa ne spuna ca Pavel stia ca nimeni nu este neprihanit prin respectarea legii. Dar el sune si mai mult
in versetul 21:
21. cu cei ce sunt fără Lege m-am făcut ca şi cum aş fi fost fără Lege (măcar că nu sunt fără o Lege a lui
Dumnezeu, ci sunt sub Legea lui Hristos), ca să câştig pe cei fără lege.
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Aceasta ultima fraza le complica viata multora. Multi cred ca aici Pavel confrunta legea lui Isus cu legea
lui Dumnezeu, ca si cum ar fi vorba de doua legi distincte. Dar cum ar putea aceasta sa fie adevarat, mai
ales ca chiar Isus a sustinut ca este un implinitor al legii Tatalui. Legea lui Hristos este legea Tatalui. Dar
ce este legea lui Hristos? Va invit sa citim impreuna Galateni 6:1-2:
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Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l
ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.
2
Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos.
Ce este legea lui Hristos? Raspunsul este legea harului. Si de unde vine aceasta lege a harului?
Sa lasam un pic cuvantul lege si sa ne ocupam cu, cuvantul har. Harul este darul divin pentru om
rezultat din mila lui Dumnezeu. Suntem mantuiti prin har, nimic nu putem face noi prin puterile noastre,
singurul lucru care il putem face este a-l primi prin credinta. Daca il primesti, este mantuit, dar nu pentru
ca il meriti sau pentru faptele tale, ci datorita faptului ca Dumnezeu ne-a iubit intai. Viata noastra fara El
este nimic, cadere spirituala garantata. Asa spune pasajul biblic, „daca cineva dintre voi a cazut, sa il
ridicati cu duhul blandetii.” Dar acuma odata restaurat, recuperat prin Isus si sprijinul fratilor, cum ar
trebui sa traiesti? Cum traieste cel rascumparat din pacat de Isus? Chiar daca dorinta de a implini
poruncile este evidenta, nu trebuie pierdut din vedere ca firea pamanteasca il va urmari pana la revenirea
lui Isus. Pasajul biblic continua zicand: „purtati-va sarcinile unii altora, implinind astfel legea lui Hristos,
iar legea lui Hristos conduce la ascultarea de principiile vesnice ale lui Dumnezeu. Avem de a face cu
experienta de ajutor reciproc intre crestinii care cresc in harul restaurator al lui Hristos. Cel care incearca
sa implineasca legea prin puteri personale, incearca sa sa obtina neprihanirea prin litera legii. Acesta
persoana este condamnata la nereusita si prin consecinta la moarte, dar cel care se increde in harul lui
Isus va trai o viata de ascultare, in ciuda posibilelor caderi si astfel va fi si un implinitor al legii lui
Hristos.
Ultima parte a acestui studiu, vorbeste despre lege si judecata. Isus a spus in Ioan 5,30:
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Eu nu pot face nimic de la Mine însumi: judec după cum aud; şi judecata Mea este dreaptă,
pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.
Iar voia celui care L-a trimis este rezumata in cele 10 principii din Exod 20. Iata ce spune in Iacob
2:11-12:
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Căci, Cel ce a zis: "Să nu preacurveşti", a zis şi: "Să nu ucizi". Acum, dacă nu preacurveşti, dar
ucizi, te faci călcător al Legii.
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Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei:
Este intereanta imaginea prezentata de Iavob aici, legea slobozeniei care este aceeasi lege care ne
va judeca, iar aceasta lege este chiar cea din Exodul 20. Gasim oare vre-undeva norme fara legi? Iata ca
legile unei tari trebuiesc respectate de toti cetatenii ei, iar cine nu face asa va fi judecat. Tot asa universul
este condus de legea vesnica a lui Dumnezeu, iar cel care o calca, nu o respecta, mai devreme sau mai
tarziu va trebui sa se prezinte inaintea tronului de judecata a lui Dumnezeu, pentru a da socoteala de
faptele sale. Dar pentru cei care sunt in Hristos nu exista nici o condamnare.
Dumnezeu sa fie laudat pentru harul minunat care nu numai ca nu anuleaza legea ci chiar mai mult
decat atat, o confirma.
Dumnezeu sa te binecuvanteze!
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