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Rolul și limitele Legii 

 
Galateni 3:15–25 

 
Legea: un îndrumător spre Hristos. 

 
Să înțelegem care a fost rolul Legii și care sunt limitele Legii Vechiului 
Legământ. 

Introducere 

Am văzut că aceia care cred în Domnul Isus Hristos sunt socotiți neprihăniți, așa cum 
Avraam a crezut și „credința i-a fost socotită ca neprihănire”. Prin această credință, ei 
devin fiii lui Avraam și au parte de binecuvântarea promisă lui, adică de prezența 
Duhului Sfânt în viața lor. Dar dacă așa stau lucrurile, care a fost rolul Legii? De ce 
Dumnezeu a considerat necesară perioada Vechiului Legământ? Răspunzând la 
aceste întrebări în textul studiat, autorul ne va ajuta să înțelegem atât rolul Legii, cât 
și limitele ei. 

Cei ce predicau întoarcerea la Lege în vederea obținerii mântuirii, prin practicarea 
circumciziei și a altor ritualuri pe care aceasta le presupunea, nu făceau decât să 
folosească Legea într-un mod greșit și să forțeze limitările pe care Însuși Dumnezeu 
le-a pus Legii vetero-testamentare. 

Un termen folosit de apostolul Pavel este acela de „testament”. Același termen mai 
este tradus și prin „legământ”. În înțelesul textului, testamentul sau legământul este 
un act juridic încheiat între două părți, prin care fiecare parte își asumă anumite 
obligații față de cealaltă parte. Exemple de astfel de legăminte găsim frecvent de-a 
lungul istoriei între un stat suzeran și un stat vasal. Diferența dintre acest fel de 
legăminte și legământul încheiat cu Avraam este faptul că, în acesta din urmă, 
Dumnezeu ia asupra lui și obligațiile lui Avraam, trecând printre animalele despicate 
în locul lui. 

Ziua 1 – Citește Galateni 3:15–25 (v.15–16) – Testamentul încredințat lui Avraam 

1. Ce nu se poate întâmpla unui testament? 

2. Citește Genesa 15:13–21, 17:4–8, 22:16–18. Care sunt promisiunile pe care le 
conține testamentul încredințat lui Avraam? 

3. Care dintre ele te privesc pe tine și în ce fel? 
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Ziua 2 – Citește Galateni 3:15–25 (v.17–18) – Moștenirea promisă prin testament 

4. Conform textului, cum intră moștenitorii în posesia moștenirii promise prin 
testament? 

5. De ce crezi că Pavel pune în antiteză Legea și făgăduința ca mijloace de dobândire 
a moștenirii? De ce moștenirea nu poate veni prin Lege? 

6. Despre ce moștenire este vorba? Este binecuvântarea, pomenită în paragraful 
anterior (Galateni 3:1–14), același lucru cu moștenirea? 

7. Tu ai intrat într-un legământ cu Dumnezeu? Care este moștenirea pe care 
Dumnezeu ți-a promis-o? 

Ziua 3 – Citește Galateni 3:15–25 (v.19–20) – Rolul și limitele Legii 

8. Care este limita de timp impusă Legii? 

9. Din ce cauză a considerat Dumnezeu necesară Legea? În acest context, ce 
înțelege apostolul Pavel prin Lege? 

10. Având în vedere cele spuse despre Lege în aceste versete, cum ar trebui să te 
raportezi tu la Lege? 

Ziua 4 – Citește Galateni 3:15–25 (v.21–22) – Rolul și limitele Legii 

11. Care este limitarea și rolul Legii, potrivit acestor versete? 

12. Ce spune textul cu privire la promisiune, neprihănire, credință și viață? Cum se 
leagă toate acestea împreună? 

13. Dumnezeu, în Deuteronom 30:19–20, își îndeamnă poporul să aleagă viața 
„iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și alipindu-te de El”. De 
ce totuși Legea nu putea da viața? 

14. Descrie ce a însemnat pentru tine să fii „închis sub păcat”. Care este modalitatea 
pregătită de Dumnezeu pentru a ieși de sub păcat și pentru a primi făgăduința? 
Despre ce făgăduință crezi că vorbește textul? 

Ziua 5 – Citește Galateni 3:15–25 (v.23–25) – Legea ca îndrumător spre Hristos 

15. Ce înseamnă a fi „sub paza Legii”? De cine, sau de ce ne păzea Legea? 

16. Când a venit credința? De ce Legea și credința nu pot coexista? 

17. Cum explici că, prin chiar faptul că „eram sub paza Legii”, Legea ne-a îndrumat 
spre Hristos? În ce fel? 

18. Cum înțelegi faptul că venirea credinței ne scoate de sub paza Legii? Citește și 
Evrei 10:5–9. Cum te-a scos pe tine de sub paza Legii? 

Verset cheie – Galateni 3:24–25 

„Astfel Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți 
prin credință. După ce a venit credința nu mai suntem sub îndrumătorul acesta”. 
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Meditaţie 

Una dintre afirmațiile cele mai șocante cu privire la Lege este aceasta: „dacă s-ar fi 

dat o Lege care să poată da viața ...”. Cu alte cuvinte, Legea n-a fost dată pentru ca, 
păzind-o, să pot fi neprihănit și, astfel, să am viață, ci pentru a constata moartea și 
imposibilitatea de-a ajunge neprihănit prin propriile eforturi. 

Îmi vine mai ușor să primesc ceva dacă am muncit și am depus efort. Simt că merit. 
Dacă nu primesc, mă simt nedreptățit si mă supăr, iar supărarea mea este 
îndreptățită. Adeseori mă surprind gândind în felul următor: dacă fac asta, dacă-L 
ascult pe Dumnezeu, poate că și Dumnezeu îmi va da cutare lucru sau îmi va împlini o 
anumită dorință. Încerc cumva să-L cumpăr pe Dumnezeu prin faptele mele bune, 
prin ascultarea mea. Încerc să câștig un merit cât de mic în fața Lui, astfel încât, atunci 
când mai greșesc, El să-mi treacă cu vederea păcatele. 

Dar atunci când e vorba de un păcat, el nu poate fi răscumpărat nici chiar prin zeci de 
fapte bune, ci doar prin sângele jertfei Domnului Isus Hristos. Nimic altceva nu mă 
poate îndreptăți înaintea lui Dumnezeu. De aceea, trebuie să decid dacă voi continua 
să mă străduiesc zadarnic să-mi răscumpăr propriile păcate prin propriile eforturi, sau 
mă voi abandona cu totul harului oferit de Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus 
Hristos, care și-a arătat dragostea pe când eram eu încă păcătos, murind pentru 
mine. 

Doamne, îți mulțumesc pentru jertfa Domnului Isus și pentru hotărârea de 
neprihănire pe care a-i dat-o în urma morții Lui pentru mine. Ajută-mă să prețuiesc 
această jertfă și această prețuire să ți-o arăt dându-mă Ție cu totul. Amin! 

 


