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PREFAȚA                                                 
AUTORULUI 

 

 

Sunt recunoscător pentru răspunsul pe care prima ediție a 

acestei cărți a primit-o. Această nouă ediție extinde tema în discu-

ție acoperită anterior și mai adaugă material nou. Singura schim-

bare majoră are legătură cu identificarea vechiului legământ în re-

lație cu cele zece porunci. În prima ediție am prezentat o părere, 

care ulterior mi-am schimbat-o. Deși există pasaje individuale în 

Scriptură, care afirmă despre vechiul legământ ca și cum ar fi în-

corporat în cele 10 porunci, sunt și alte texte care în mod clar arată 

că întreaga economie mozaică, incluzând și sărbătorile ceremoni-

ale, a devenit parte a „vechiului legământ”. Motivele care au stat la 

baza schimbării opiniei mele se regăsesc în capitolul doi.  

Chiar înainte de parcurgerea mai multor pagini ale acestei 

cărți sunt sigur că următoarea întrebare se va naște în mintea 

multora dintre cititori: „Dacă ceea ce spui este așa de clar prezentat 

de Scriptură, de ce atât de mulți teologi nu văd aspectul acesta?” 

Răspunsul este chiar unul simplu. Învățătorii evrei și liderii con-

temporani cu Hristos aveau însumarea tuturor învățăturilor tex-

telor Vechiului Testament, care îl prezentau pe Mesia într-un mod 

clar ca urmând să vină, iar pe lângă acestea și tradiția înțelepciunii 

tuturor celor care i-au precedat timp de sute de ani. Cu toate aces-

tea, de ce nu L-au văzut pe Mesia atunci când a venit? Cum se poate 
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ca teologii catolici să studieze Biblia o viață întreagă și cu toate 

acestea să nu înțeleagă că omul este îndreptățit doar prin cre-

dință? De ce un grup de credincioși vede adevărul cu privire la doc-

trinele harului, iar alt grup nu poate vedea nimic altceva decât fap-

tul că voința omului este liberă? De ce insistă prezbiterienii că Bi-

blia învață despre botezul copiilor mici, în timp ce baptiștii sunt 

convinși de faptul că aceeași Biblie învață doar un botez al credin-

cioșilor prin scufundare? De ce oamenii de știință importanți își 

petrec toată viața investigând și găsind doar dovezi care conduc 

către un Dumnezeu creator, iar cu toate acestea văd sprijin doar 

pentru evoluție? Explicația pentru toate aceste întrebări este ace-

eași.  

Răspunsul este că fiecare persoană dintre cele menționate 

mai sus găsesc răspunsuri doar cu privire la căutările lor! Când 

adoptăm un sistem de credințe comprehensiv și suntem convinși 

că sistemul nostru este corect, ne închidem mintea în mod auto-

mat față de orice schimbare sau iluminare. Din acel punct, tot stu-

diul nostru nu va consta decât în căutarea și mai multor dovezi 

pentru lucrurile pe care deja le credem. Cuvântul lui Dumnezeu nu 

va mai fi SINGURUL nostru ghid sau autoritate finală. Acesta este 

unul dintre pericolele oricărui sistem teologic, în mod special într-

o biserică confesională. Adesea am văzut credincioși sinceri în-

demnând alți credincioși sinceri la o discuție pe baza Bibliei cu pri-

vire la o doctrină biblică, dar care au răspuns: „Nu este de discutat 

nimic, pentru că tot ceea ce a fost de spus crezurile le afirmă.” 

Sper ca subtitlul acestei cărți să nu sperie nici un cititor. Ex-

presia „Istoria Răscumpărării”, are aproape aceeași semnificație ca 

expresia „Povestirea sau relatarea bibliei”. Acest titlu indică toc-

mai faptul că voi prezenta în studiul meu acea parte din cele zece 

porunci, care au un rol în planul de mântuire al lui Dumnezeu – 

prin har, prin credință – derulat prin versetele Vechiului Testa-

ment, apoi prin cele ale Noului Testament, iar mai apoi prin viața 
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bisericii din zilele noastre. Materialul va fi de mai mare interes 

pentru aceia dintre cititori care sunt interesați cu privire la relația 

biblică dintre lege și har. Sper că voi oferi răspunsuri clare biblice 

care îi vor ajuta pe oamenii lui Dumnezeu să asculte de porunca 

Fiți sfinți după cum și Eu sunt sfânt (1 Petru 1:15,16). Dacă această 

carte va ajuta pe oricare dintre oamenii lui Dumnezeu să înțeleagă 

mai bine Cuvântul și apoi să Îl iubească și să Îl slujească mai cu ar-

doare pe Domnul Isus Hristos, atunci voi putea spune că eforturile 

mele vor fi recompensate.  

În mod deliberat nu am folosit limbajul teologic care nu se 

regăsește în Biblie. Această carte nu este nici un tratat teologic, 

nici un studiu teologic biblic. Această carte ar trebui să conducă la 

astfel de studii. Atunci când ne pregătim să studiem orice temă bi-

blică, prima noastră preocupare ar trebui să fie cu privire la ce are 

de spus Cuvântul lui Dumnezeu însuși. Trebuie să înțelegem în 

primul rând ceea ce au spus profeții și apostolii mai înainte de în-

ceperea discuțiilor cu privire la ce înseamnă aceste declarații. Mă 

uimește să văd cât de mult s-au îndepărtat adesea scriitorii teolo-

gici de cuvintele inspirate ale Duhului Sfânt. În această carte, îna-

inte de a examina cum diferite versete se încadrează într-un anu-

mit sistem teologic, voi începe cu ceea ce versetele Scripturii spun 

de fapt și de drept.  

Termenii teologici pot fi de ajutor atât timp cât exprimă 

adevăr biblic. Apăr adevărul afirmând că termenii pe care îi folo-

sim trebuie să provină din adevăr clar dovedit de textele specifice 

ale Scripturii1. Orice studiu biblic ar trebui început folosind ter-

meni biblici tocmai pentru că înțelegerea noastră ar trebui să izvo-

rască întotdeauna de la studiul scripturii însăși. Ar trebui să înce-

pem întotdeauna prin definirea clară a termenilor-cheie, folo-

sindu-ne de fapte biblice clare și de texte scripturale. „Consecințele 

bune și necesar deduse” dintr-un text biblic clar și „consecințele 

                                                   
1 Vezi Anexa A, „Hermeneutica și Trinitatea”. 
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bune și necesare deduse” dintr-un sistem teologic sunt adesea două 

lucruri total diferite. Voi începe acest studiu cu acele cuvinte ale 

Duhului Sfânt – întrebând ce spune Domnul în Cuvintele Sale – 

înainte să mă informez cu privire la ce spun crezurile și părinții 

bisericii.  
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CAPITOLUL 1.  

NECESITATEA FOLOSIRII          
TERMINOLOGIEI BIBLICE  

 

 

Înainte de a ne aștepta la o înțelegere corectă a semnifica-

ției Bibliei, trebuie să știm exact ce se afirmă. În studiul de față, 

este esențial să înțelegem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu însuși 

despre cele zece porunci. Orice studiu doctrinar ar trebui să în-

ceapă cu o înțelegere clară cu privire la terminologia folosită de 

Duhul Sfânt. Pentru început, ne vom uita la semnificația cuvinte-

lor „cele zece porunci” în toate textele scripturale întâlnite. Apoi 

vom privi la expresiile care sunt folosite ca sinonime. Astfel ar tre-

bui să obținem o imagine biblică mai clară cu privire la modul în 

care vrea Dumnezeu ca să ne gândim la aceste cuvinte, pe care El 

le-a scris pe tablele de piatră de la muntele Sinai.  

Unde apare pentru prima oară în Scriptură expresia „Cele 
Zece Porunci”? 

Aceste cuvinte apar pentru prima oara în Exod 34:28, 

atunci când cele zece porunci au fost scrise pe tablele de piatră și 
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date națiunii Israel ca termeni de bază pentru legământ. Uitați 

versetul și contextul: 

Scrie aceste cuvinte, căci pe temeiul lor am încheiat legământ 

cu tine şi cu Israel, i-a mai spus Domnul lui Moise. Moise a stat 

cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopți, timp în care n-

a mâncat deloc pâine şi n-a băut deloc apă. El a scris pe table 

cuvintele legământului, Cele Zece Porunci. (Exod 34:27, 28) 

Unii dintre comentatorii Bibliei vorbesc mult despre ceea ce 

ei intitulează „legea primei mențiuni”. Acest principiu ne spune că 

prima mențiune despre orice în Scriptură ne oferă cheia înțelegerii 

semnificației biblice a acelui subiect sau aspect specific. Ne între-

băm însă oare până unde putem merge cu această regulă; oricum, 

este adevărat că legea primei mențiuni este adesea folositoare. În 

timp ce vom înainta cu studiul nostru, importanța Sinaiului ca și 

context al primei precizări scripturale cu privire la cele zece po-

runci va fi făcută mai clară. Pentru moment precizez că introduce-

rea inițială a cuvintelor „zece porunci” în Cuvântul lui Dumnezeu 

este foarte edificatoare. Următoarele aspecte sunt prezentate: 

1. Cele zece porunci au fost scrise de Dumnezeu pe table de 

piatră. 

2. Evenimentul s-a consumat la muntele Sinai, acolo unde 

Dumnezeu a intrat într-un legământ relațional unic și special cu 

națiunea Israel. 

3. Cele zece porunci au avut cu un caracter specific - „docu-

mentul legământului” și au fost intitulate „cuvintele legământu-

lui”, în momentul în care au fost scrise pe table la muntele Sinai... 

Scrie aceste cuvinte, căci pe temeiul lor am încheiat legământ... El a 

scris pe table cuvintele legământului, Cele Zece Porunci. 

4. Cele zece porunci, ca document al legământului, au fost 

date numai națiunii Israel... Scrie aceste cuvinte, căci pe temeiul lor 

am încheiat legământ cu tine şi cu Israel. 
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Atunci când auzim această expresie „cele zece porunci” sau 

orice alt sinonim utilizat de Biblie pentru această expresie ar tre-

bui să ne gândim la cele patru aspecte și să facem conexiunile în 

mintea noastră. În acest text (Exod 34:27-28) expresia „cele zece 

porunci” este echivalent cu  „legământ” și „cuvintele legământu-

lui”. Prima noastră prezentare a acestei expresii „cele zece po-

runci” este: „Scrie aceste cuvinte, căci pe temeiul lor am încheiat le-

gământ cu tine şi cu Israel... El a scris pe table cuvintele legământu-

lui, Cele Zece Porunci”. Nici scripturile Vechiului Testament, nici 

cele ale Noului Testament nu vor schimba vreodată afirmația pe 

care acest verset o face cu privire la cele zece porunci. Natura, sco-

pul și funcția celor zece porunci vor fi întotdeauna în concordanță 

cu această primă menționare a lor în Biblie. Nici în textul de față 

din Exod, nici în altă parte a Scripturii, expresia nu a fost niciodată 

intitulată sau tratată ca și cum ar fi „legea morală neschimbată a 

lui Dumnezeu”. A considera cele zece porunci ca fiind „legea mo-

rală a lui Dumnezeu”, înseamnă doar introducerea unui concept 

pur teologic2 care nu are niciun sprijin scriptural, fie din acest text 

introductiv, fie din oricare alt pasaj al Bibliei. Vom reveni cu pri-

vire la acest aspect și vom preciza mai multe lucruri.3 

Este esențial să înțelegem corect și să ne ținem de aceste as-

pecte biblice așa cum sunt ele menționate în aceste versete care in-

troduc pentru prima oară expresia „cele zece porunci” și sinoni-

mele ei. Ar trebui să întipărim în mințile noastre acest concept cu 

privire la „Israel”, „cele zece porunci”, „muntele Sinai”, „tabelele de 

piatră” și „cuvintele legământului”, expresii pe care Cuvântul lui 

Dumnezeu le pune împreună întotdeauna. Orice discuție cu pri-

                                                   
2 Expresia „lege morală” provine din Mărturisirea de Credință de la Westminster, Articolul 

19, secțiunea 3, 5. La întrebare: „Este corect să accepți alte reguli pe lângă cele zece po-

runci?” mărturisirea afirmă, „pe lângă această lege (adică cele zece porunci), numită adesea 

morală…” 
3 Vezi Anexa B, despre discuția „Există vreo Lege morală a lui Dumnezeu?” 
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vire la cele zece porunci, separată de expresia „cuvintele legămân-

tului” care au fost scrise pe table de piatră și date Israelului la Sinai, 

nu urmărește linia scripturală pentru utilizarea acestor termeni. 

Trebuie să citim aceste versete cu multă atenție și să ascultăm ceea 

ce spun pentru a înțelege corect natura, locul și funcționalitatea 

celor zece porunci în istoria răscumpărării. Dacă nu începem stu-

diul cu o înțelegere corectă a folosirii inițiale a acestei expresii, nu 

ne putem aștepta ca mai târziu să ajungem la o înțelegere corectă 

în momentul în care vom da peste acești termeni.  

Cât de întâlnită este expresia „cele zece porunci” în Biblie? 

Expresia „cele zece porunci” este folosită doar de trei ori în 

Biblie. De obicei această afirmație îi uimește pe oameni. Cuvintele 

sunt folosite în Exod 34:28 (menționat mai sus) și în Deuteronom 

4:13 și 10:4. 

El v-a vestit legământul Său, Cele Zece Porunci, pe care v-a po-

runcit să le urmați şi pe care le-a scris pe două table de piatră. 

(Deuteronom 4:13) 

Domnul a scris pe table ceea ce a fost scris pe primele, Cele Zece 

Porunci, care v-au fost spuse pe munte, din mijlocul focului, în 

ziua adunării. Şi mi le-a dat mie. (Deuteronom 10:4) 

Aceste două versete repetă aceleași fapte prezentate în 

Exod 34:28. Deuteronom 4:13 este chiar mai empatic decât Exod 

cu privire la natura celor zece porunci. Versetul începe cu Dumne-

zeu care „vestește legământul Său” și apoi specific evidențiază des-

pre ce legământ vorbește, numindu-l: „cele zece porunci”. Noul 

Testament nu folosește nici măcar o dată cuvintele „cele zece po-

runci” și niciun profet al Vechiului Testament de asemenea nu uti-

lizează această expresie în învățăturile, mustrările sau încurajările 

lui. Autorii Psalmilor spun multe despre „lege” și „porunci”, dar 

nici măcar o dată, incluzând aici și pe autorul Psalmului 119, nu 

folosesc cuvintele „cele zece porunci”. Nu există nicio dovadă sau 
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suport biblic în a defini cele zece porunci ca fiind legea morală a lui 

Dumnezeu.  

Singurele referințe în întreaga Biblie despre cele zece po-

runci ca ansamblu, sau document specific, sunt aceste 3 versete 

care sunt conectate cu Israel la muntele Sinai, unde Dumnezeu a 

scris cele zece porunci pe table de piatră cu degetul Lui și le-a dat 

lui Israel pentru a stabili termenii unui document al legământului. 

Este esențial ca aceste cuvinte, „cele zece porunci”, să fie privite ca 

un ansamblu și ca un document al legământului. Porunci indivi-

duale s-ar putea sau nu să continue, ca porunci independente sau 

specifice, cu mult după trecerea utilizării celor două table ca docu-

ment al legământului. Vom preciza mai multe lucruri despre acest 

aspect mai târziu. Mulți teologi au tendința să ignore acest fapt bi-

blic important și clar. Nu-i de mirare că există așa de multă confu-

zie și așa de multe argumente cu privire la adevăratul înțeles și la 

semnificația biblică a celor zece porunci. În Scriptură, cele zece po-

runci sunt chemate ca fiind termenii pentru un anumit legământ: 

și prea mulți teologi ignoră acest adevăr și continuă să facă referire 

la termeni ca fiind legea morală, fără vreo fărâmă de suport biblic. 

Niciun autor al Bibliei nu a făcut referire la cele zece porunci ca fi-

ind legea morală. Ele sunt numite de obicei așa doar de teologi.  

Ce alți termeni folosiți în Biblie sunt sinonimi sau mutuali 
cu expresia „cele zece porunci” 

Mai sunt cel puțin alte cinci expresii sau fraze folosite în 

scriptură cu referință la cele zece porunci sau „cuvintele legămân-

tului”. Le vom enumera pe rând și vom oferi un exemplu al utili-

zării lor în scriptură. Prima referință pentru fiecare expresie este 

de obicei prima apariție în Scriptură. Dacă realizăm că putem înlo-

cui termenul cu oricare dintre cele cinci exemple ne va ajuta mult 

să înțelegem natura, scopul și funcționalitatea celor zece porunci. 
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Toate aceste expresii înseamnă același lucru atunci când sunt fo-

losite în Biblie. Dacă perspectiva ta cu privire la cele zece porunci 

nu îți va permite înlocuirea cu niciunul dintre termenii pe care îi 

voi enumera, atunci perspectiva ta cu privire la cele zece porunci 

nu este una biblică.  

1. Tablele de piatră: Această expresie folosită de 14 ori este 

unul dintre sinonimele folosite cel mai des de Biblie cu privire la 

cele zece porunci. Această expresie de obicei îi uimește pe oamenii 

care nu au privit niciodată cu atenție la modul în care Duhul Sfânt 

face referire la aceste cuvinte scrise de degetul lui Dumnezeu la Si-

nai. Haideți să privim la câteva texte specifice din Scriptură: 

Domnul i-a zis lui Moise: „Suie-te la Mine pe munte şi așteaptă 

acolo; îți voi da niște table de piatră cu Legea şi poruncile pe care 

le-am scris pentru ca ei să poată fi învățați.“(Exod 24:12) 

Observați că expresia „table de piatră” este separată de „și 

Legea și poruncile” (în engleză în loc de cu apare și). Toți sunt de 

acord cu faptul că tablele de piatră sunt speciale și unice. Oricum, 

motivul unicității lor nu este identitatea lor așa cum unii o nu-

mesc lege morală; aceste table de piatră sunt unice pentru că ele 

constituie sumarul documentului legământului care stabilește 

statutul național special al lui Israelului față de Dumnezeu.  

El v-a vestit legământul Său, Cele Zece Porunci, pe care v-a po-

runcit să le urmați şi pe care le-a scris pe două table de piatră. 

(Deuteronom 4:13) 

În acest pasaj, cele zece porunci sunt numite într-un mod 

special „legământul Său”, pe care El l-a scris pe tablele de piatră. 

Trebuie să luăm în serios cuvintele pe care Duhul Sfânt le folo-

sește. Cele zece porunci sunt un document al legământului dat 

doar lui Israel; ele nu sunt un cod moral de neschimbat pentru toți 

oamenii din toate vremurile. Atunci când ne uităm la cuvintele fo-
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losite în textul Bibliei, este imposibil să nu vedem că cele zece po-

runci sunt termenii legământului pe care Israel trebuia să îi împli-

nească. Mai multe legi și sărbători au fost adăugate acordului legă-

mântului și întreaga administrație mozaică a ajuns să fie cunos-

cută ca vechiul legământ. Cu toate acestea, cele zece porunci erau 

considerate ca fiind foarte speciale și unice, privite ca fiind suma-

rul documentului legământului așezat în chivot.  

Domnul mi-a dat cele două table de piatră scrise cu degetul lui 

Dumnezeu. Pe ele erau toate poruncile pe care mi le-a spus pe 

munte, din mijlocul focului, în ziua adunării. (Deuteronom 

9:10) 

În Chivot nu se mai aflau decât cele două table de piatră puse 

de Moise la Horeb, atunci când Domnul a încheiat legământ cu 

israeliții, după ce aceștia au ieșit din țara Egiptului. (1 Împărați 

8:9) 

  Din nou expresia „table de piatră” este mutuală termenu-

lui „legământ”, iar legământul, despre care se vorbește în mod spe-

cific, este legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Israel la Sinai.  

[...] arătând că sunteți o scrisoare a lui Hristos, pregătită de noi, 

scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui Viu, nu pe 

table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. (2 Co-

rinteni 3:3) 

Este ciudat să îi aud pe oameni cum pledează pentru cele 

zece porunci ca fiind legea morală a lui Dumnezeu neschimbabilă, 

doar pentru că Dumnezeu le-a scris pe table de piatră. După 

această argumentare, metoda pietrei dovedește un statut conti-

nuu de neschimbat. Pavel dovedește tocmai opusul. El insistă că 

legământul scris pe pietre nu era permanent, ci doar temporar. 

Tocmai acest element de scriere pe piatră dovedește cât de inferi-

ori sunt termenii legământului scris față de noul legământ, care 
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este scris în sau pe inimă. Nu există niciun dubiu cu privire la fap-

tul că precizarea pe care Pavel o face în 2 Corinteni 3:7-9 despre 

tablele de piatră nu ar face referire la cele zece porunci.  

Subliniem din nou faptul că orice referință pe care Biblia o 

face cu privire la tablele de piatră, sau sinonimul lui – cele zece po-

runci, este conectată la muntele Sinai și la legământul pe care 

Dumnezeu l-a făcut cu Israel. Acesta este semnificația uniformă 

pe care Duhul Sfânt o conferă celor zece porunci, când se referă la 

ele ca fiind o unitate, indiferent de ce termen este utilizat. Cele zece 

porunci și „tablele de piatră” sunt același lucru și ele au aceeași 

semnificație în Scriptură. 

2. Tablele mărturiei. Un al doilea termen care este folosit 

mutual „celor zece porunci” este „tablele mărturiei”. Această ex-

presie este folosită numai de două ori; ambele menționări în cartea 

Exod. Din nou, ambele referințe se regăsesc la momentul Sinai, 

acolo unde Dumnezeu a dat „tablele mărturiei” (cele zece porunci) 

ca înregistrare scrisă a condițiilor legământului; înregistrare ce 

urma să fie mărturia legală împotriva Israelului în cazul încălcării 

legământului. Din experiența mea nu am auzit de niciun predica-

tor sau scriitor să folosească aceste termen biblic în locul expresiei 

„cele zece porunci”. Această omitere este regretabilă. Uitați care 

sunt cele două referințe biblice: 

Când Dumnezeu a terminat de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, 

i-a dat acestuia cele două table ale Mărturiei, table de piatră 

scrise cu degetul lui Dumnezeu.(Exod 31:18) 

Moise s-a coborât de pe muntele Sinai. A coborât de pe munte cu 

cele două table ale Mărturiei în mână şi nu știa că pielea feței 

sale strălucea pentru că vorbise cu Domnul.(Exod 34:29) 

Expresia „tablele mărturiei”, asemenea celorlalte două ex-

presii precedente, este întotdeauna conectată cu tranzacția pe care 

Dumnezeu o face cu națiunea Israel la muntele Sinai, atunci când 
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a intrat într-o relație și într-un legământ special cu ei. Cele zece po-

runci, tablele de piatră și tablele mărturiei sunt expresii echiva-

lente în Scripturi.  

3. Mărturia. Expresia „mărturia” este folosită mai des decât 

toate celelalte expresii folosite pentru a descrie cele zece porunci. 

Prima mențiune apare atunci când Dumnezeu îi oferă lui Moise in-

strucțiuni cu privire la construcția chivotului legământului, ce 

urma să găzduiască mărturia sau cele zece porunci. Mai târziu, 

atunci când este finalizat chivotul, cele zece porunci sunt plasate 

în interiorul acestuia. Subliniați că cele zece porunci sunt intitu-

late „mărturia”, iar chivotul legământului devine „chivotul măr-

turiei”. Uitați două texte clare: 

Drugii să rămână în inelele Chivotului şi să nu fie scoși din 

ele. Să pui în Chivot Mărturia pe care ți-o voi da. (Exod 

25:15,16)  

A luat Mărturia şi a pus-o în Chivot, a așezat drugii Chivotului 

şi a pus Capacul Ispășirii deasupra Chivotului… (Exod 40:20) 

Faptul că este folosit cuvântul „mărturia” la singular, deși 

erau zece porunci scrise pe table, are importanță. Acest aspect con-

firmă că cele zece porunci sunt considerate ca fiind un singur do-

cument, iar documentul este legământul sau mărturia dintre 

Dumnezeu și Israel. Putem citi cuvintele de mai sus și putem înlo-

cui cuvântul „mărturie” cu expresia „cele zece porunci” sau invers 

și indiferent de cum ar apărea ar însemna același lucru.  

Este vital să vezi cele zece porunci ca termeni sumari ai ve-

chiului legământ făcut cu Israel. Cele zece cuvinte pun la dispozi-

ție mărturia sau vor deveni motivul condamnării, atunci când Is-

rael va eșua să împlinească termenii legământului: cele zece po-

runci, scrise cu degetul lui Dumnezeu pe tablele legământului.  
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4. Cuvintele Legământului.  Cel de-al patrulea sinonim fo-

losit de Duhul Sfânt pentru cele zece porunci este expresia „cuvin-

tele legământului”. Aceste cuvinte demonstrează fără dubii că cele 

zece porunci sunt documentul legământului care îl constituie pe 

Israel ca națiune sau entitate politică, la muntele Sinai. Cele zece 

porunci în mod expres sunt intitulate cuvintele legământului. Ob-

servați acest lucru în următorul verset: 

Moise a stat cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopți, 

timp în care n-a mâncat deloc pâine şi n-a băut deloc apă. El a 

scris pe table cuvintele legământului, Cele Zece Porunci. (Exod 

34:28) 

Este imposibil să citește aceste cuvinte și să refuzi să echi-

valezi expresia „cuvintele legământului” cu expresia „cele zece po-

runci”. Duhul Sfânt este clar și explicit – „El a scris pe table cuvintele 

legământului, Cele Zece Porunci.”  

El v-a vestit legământul Său, Cele Zece Porunci, pe care v-a po-

runcit să le urmați şi pe care le-a scris pe două table de piatră. 

(Deuteronom 4:13) 

Din nou, ca și în celelalte trei cazuri precedente, textul „cu-

vintele legământului” face referire la ceea ce s-a întâmplat la Sinai 

atunci când Dumnezeu a dat Israelului cele zece porunci ca ter-

meni ai legământului. Când citești textele acestea nu poți să ratezi 

să nu vezi aceste aspecte. Textele spun în mod explicit că aceste 

cuvintele ale legământului erau cele zece porunci. Cele zece po-

runci, tablele de piatră, tablele mărturiei, mărturia și cuvintele le-

gământului, toate reprezintă același lucru în Scriptură. Ei sunt ter-

meni mutuali. 

5. Tablele Legământului: Cea de-a patra expresie pe care o 

folosește Biblia ca sinonim pentru cele zece porunci este „tablele 

legământului”. Moise a folosit această expresie în Deuteronom la 

momentul în care legea a fost dată a doua oară. E clar că Moise voia 

să întipărească în mintea evreilor cuvântul „legământ” atunci 
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când le-a reamintit de faptul că Dumnezeu le-a dat cele zece po-

runci ca termeni ai legământului, scris pe aceste table ale legă-

mântului. Este imposibil să citești acest text și să nu vezi că in-

strucțiunile pe care Moise le oferă exprimă același lucru cu expre-

sia „cele zece porunci”: 

Când m-am urcat pe munte ca să iau tablele de piatră, Tablele 

Legământului pe care Domnul l-a încheiat cu voi, am rămas pe 

munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopți fără să mănânc 

pâine şi fără să beau apă. Domnul mi-a dat cele două table de 

piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Pe ele erau toate porun-

cile pe care mi le-a spus pe munte, din mijlocul focului, în ziua 

adunării. La sfârșitul celor patruzeci de zile şi patruzeci de nopți 

Domnul mi-a dat tablele de piatră, Tablele Legământului. (De-

uteronom 9:9-11) 

Aici Moise se referă la momentul de la Sinai, atunci când 

Dumnezeu a dat tablele legământului pe care au fost scrise cele 

zece porunci. Traducerea NIV (este o traducere a Bibliei în limba 

engleză; NIV - prescurtare pentru Versiunea Nouă Internațională 

- n.trad.) adaugă o dată cuvântul „piatră” expresiei „tablele legă-

mântului”. Această referință se regăsește în Evrei: 

[...] în care se aflau altarul de aur pentru tămâie şi Chivotul Le-

gământului, tot acoperit cu aur, în care erau vasul de aur cu 

mană, toiagul lui Aron care înmugurise şi Tablele de Piatră ale 

Legământului (Evrei 9:4) (traducere NIV) 

Capitolul nouă din cartea Evrei contrastează lucrarea lui 

Aaron, pe care o făcea printre copii lui Israel în cortul întâlnirii pă-

mântesc, cu lucrarea lui Hristos în adevăratul cort - în ceruri. Din 

nou, în acest capitol conceptul de legământ este tema care se re-

petă. Versetul 4 ne spune că tablele de piatră ale legământului erau 

ținute în chivotul Legământului în Sfânta Sfintelor, dar și că tot 

cortul întâlnirii era conceput în relație cu tablele legământului. 

Toate jertfele și întreaga lucrare a preoților se învârteau în jurul 

documentului legământului, a celor zece porunci, care se aflau în 
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chivot. Tot sistemul iudaic ilustra adevărul că nu există apropiere 

de Dumnezeu până când termenii legământului, plasați în chivot 

și păziți de perdea, nu erau împliniți: 

Duhul Sfânt a arătat prin aceasta că încă nu era deschisă calea 

către Locul Preasfânt atâta timp cât primul cort încă 

exista. Aceasta este o ilustrație a timpului prezent, arătând că 

atât darurile, cât şi jertfele care erau aduse nu puteau să ducă 

la desăvârșire conștiința celui care se închina. (Evrei 9:8,9) 

Legea are doar o umbră a lucrurilor bune care urmează să vină, 

nu înfățișarea propriu-zisă a lucrurilor. De aceea, ea nu poate 

niciodată, prin aceleași jertfe, care sunt aduse an de an, să-i de-

săvârșească pe cei care se apropie. Altfel, oare n-ar fi încetat ele 

să fie aduse, dacă cei care se închină ar fi fost curățiți o dată 

pentru totdeauna şi n-ar mai fi avut conștiența păcatului? Însă 

aceste jertfe amintesc anual de păcate… (Evrei 10:1-3) 

Inabilitatea tuturor lucrărilor conectate cu vechiul legă-

mânt din aceste texte de a „curăți conștiința” este conectată cu ac-

cesul închis „către Locul Preasfânt”. Autorul scrisorii către Evrei 

arată jertfa lui Hristos adusă „o dată pentru totdeauna”, care anu-

lează această inabilitate și deschide calea către Locul Preasfânt. 

Autorul contrastează ineficiența jertfelor de animale cu jertfa mai 

bună și mult mai eficientă a lui Hristos. El ne spune, în versetul 15, 

motivul specific pentru  care era nevoie de vărsarea de sânge a În-

suși Fiului lui Dumnezeu în vederea punerii bazei (întemeierii) no-

ului legământ:  

De aceea [să împlinească ceea ce vechiul legământ nu putea], 

El este mijlocitorul unui nou legământ, pentru ca aceia care sunt 

chemați să poată primi moștenirea veșnică promisă [nu doar 

pentru un singur an], întrucât a avut loc o moarte [sub bleste-

mul legământului care se afla în chivot] care-i răscumpără 

[Galateni 4:4-6] din neascultările comise sub primul legământ. 

(Evrei 9:15) 
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Niciunul dintre păcatele comise împotriva vechiului legă-

mânt nu au fost cu adevărat ispășite până când nu s-a consumat la 

Golgota moartea lui Hristos. Nu existase nicio acoperire a păcate-

lor până la cruce. Fiecare strop de sânge al animalelor aduse pe al-

tar nu erau decât un „I.O.U.” (abreviere în engleză pentru I owe you, 

care tradus în română înseamnă îți sunt dator – Î.S.D. - n.trad.). La 

cruce binecuvântatul nostru Domn a luat toate aceste datorii și a 

plătit complet pentru ele. Lucrarea de ispășire a lui Hristos I-a dat 

dreptul să stea la dreapta Tatălui și să trimită Duhul Sfânt. Venirea 

Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii era inima promisiunii scriptu-

rilor Vechiului Testament (Fapte 2:32,33). Oricum, promisiunea 

nu putea fi împlinită atât timp cât sistemul cortului întâlnirii era 

încă în funcțiune; iar sistemul acesta al cortului întâlnirii trebuia 

să stea în picioare (să rămână și să funcționeze) atât timp cât ter-

menii legământului (cele zece porunci) care se aflau în chivotul le-

gământului erau în putere ca fundament al relației de legământ al 

lui Dumnezeu cu Israel. Toate stau împreună sau toate se prăbu-

șesc împreună.  

Așa cum am văzut și cu privire la celelalte exemple, vedem 

din nou că aceleași ingrediente merg mereu împreună atunci când 

sunt folosite fie expresia „cele zece porunci”, fie unul dintre sino-

nimele ei. Toate aceste expresii, cele zece porunci, tablele de piatră, 

tablele mărturiei, mărturia, cuvintele legământului și tablele de pia-

tră ale legământului înseamnă același lucru în Biblie. Toate aceste 

expresii sunt mutuale. Ne îndoim că cineva se poate uita la toate 

versetele menționate și să nu fie sigur cu privire la afirmațiile fă-

cute. Așa cum vom vedea și mai târziu,    s-ar putea să fie cu adevă-

rat dificil pentru unii să aplice toate aceste elemente sistemelor lor 

teologice. De exemplu, dacă o persoană spune: „cred că cele zece 

porunci sunt regulă a vieții pentru creștinul de astăzi”, atunci ace-

eași persoană trebuie să înțeleagă că de fapt ceea ce spune este de 

fapt următorul lucru: „Cred că termenii sau cuvintele legământu-
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lui, pe care Dumnezeu  le-a dat lui Israel și care erau puse în chivo-

tul legământului, sunt regulă a vieții pentru creștinul de astăzi.” 

Conform lucrurilor pe care ni le spune Biblia, ambele lucruri în-

seamnă același lucru.  

Când am înșiruit pentru prima oară pe o tablă toate aceste 

expresii sinonime ale celor zece porunci, un bărbat m-a întrebat, 

„Când ai făcut referire la cele zece porunci, de ce ai enumerat toate 

aceste versete din Biblie, care vorbesc despre legea morală?” Omul 

a rămas cu totul uimit atunci când am răspuns, „Nu am prezentat 

niciun fel de astfel de referințe, pentru că nu există astfel de refe-

rințe!” Biblia nici măcar nu folosește expresia „lege morală” și nici 

noi nu ar trebuie să echivalăm cele zece porunci cu acest termen.  

S-ar putea să o iau înainte cu afirmațiile, dar poate este o 

idee bună să menționez că termenul „lege morală” este un termen 

teologic și că în niciun sens sau fel nu este o expresie biblică. Dacă 

este dovedit a fi scriptural corect, termenul poate să devină, sau să 

nu devină un termen corect și folositor. Oricum, termenul trebuie 

în primul rând să fie susținut de texte biblice care definesc clar 

doctrina care i se impută sau atribuie termenului. Cu excepția unei 

singure instanțe, nu am văzut niciodată pe cineva să încerce să 

facă lucrul acesta cu privire la termenul „lege morală”4. Toată lu-

mea presupune că acest termen este corect. Unele dintre legile pe 

care noi le considerăm ceremoniale prin natura lor – de exemplu, 

circumcizia – purtau cu ele pedeapsa morții pentru încălcarea lor. 

Alte legi erau considerate „morale”, cum ar fi crima sau adulterul, 

care erau de asemenea pedepsite cu moartea. Era o obligație „mo-

rală” să circumcizi copilul sau era doar o datorie „ceremonială”? 

Era „moral” sau doar o datorie „ceremonială” de a nu comite 

crimă? Există vreo diferență intrinsecă între crimă și circumcizie, 

dacă ambele erau pedepsite cu moartea pentru neascultare? Cum 

                                                   
4 Vezi Tom Wells, „The Meaning and Source of Moral Law”, în New Covenant Theology, Tom 

Wells și Fred Zaspel (Frederick, MD: New Covenenant Media, 2002), 161-67 
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se poate ca unul dintre aceste păcate să fie plasat pe o listă „mo-

rală”, iar celălalt pe o listă „ceremonială”? Există vreo dovadă în 

Scriptură că evreii s-au uitat la aceste datorii în felul acesta? Sunt 

sigur că poți vedea că acest concept al „legii morale” creează con-

fuzie tocmai pentru că nu este un concept biblic.  

Voi discuta despre legea morală mai târziu. Acum, sunt in-

teresat să afirm doar ceea ce însuși cuvântul lui Dumnezeu spune 

și nu folosindu-mă de termeni extra-biblici inventați de teologi, 

iar apoi folosiți ca mijloc esențial necesar în învățarea unui anumit 

sistem teologic particular. Întrebarea mea este: „Cum dorește 

Dumnezeu ca noi să gândim și să vorbim despre această expresie 

„cele zece porunci”? Și cred că răspunsul este simplu dacă este ur-

mărit exemplul pe care Duhul Sfânt ni-l oferă în Scriptură și folo-

sim terminologia pe care El a insuflat-o. Noi vom gândi întot-

deauna legământ. 

Poate că ar fi potrivit să luăm unele dintre versetele din 

Scriptură menționate ce folosesc sinonimele celor zece porunci și 

să concluzionăm cu privire la ceea ce Biblia spune în mod clar des-

pre cele zece porunci. Următoarea afirmație este compusă din 

texte biblice condensate și puse împreună pentru a constitui o 

afirmație definitivă despre ceea ce Biblia spune cu privire la tablele 

de piatră: 

Dumnezeu a intrat într-o relație de legământ specială și 

unică cu națiunea Israel la muntele Sinai. Termenii de bază a 

acelui legământ sunt intitulați uneori cele zece porunci, al-

teori ei sunt intitulați cartea legământului. Alteori cele zece 

porunci sunt intitulate primul legământ sau vechiul legă-

mânt, în mod special atunci când vechiul legământ este con-

trastat cu noul legământ care l-a înlocuit. În alte contexte, 

Scriptura folosește expresiile legământul dintâi sau vechi 

pentru a face referire la întreaga lege mozaică. 
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Primul legământ a fost făcut doar cu națiunea Israel la mun-

tele Sinai. „Cuvintele legământului” sunt cele zece porunci 

după cum au fost ele scrise pe tablele de piatră cu degetul lui 

Dumnezeu. Acest document al legământului a fost de aseme-

nea numit tablele mărturiei sau doar mărturia. Cartea legă-

mântului, care conținea în original tot textul regăsit de la 

Exod 20 până la 23, era de fapt documentul legământului 

care a fost stropit de sânge la ceremonia surprinsă în Exod 24 

de la 1 la 8. Au fost multe legi, incluzând și pe cele care stabi-

leau toate Sărbătorile și diferitele Sabate, adăugate cărții le-

gământului și considerate a fi parte a acestui Vechi Legă-

mânt. Expresiile cele zece porunci, tablele de piatră, tablele 

mărturiei, mărturia, cuvintele legământului și tablele de 

piatră ale legământului reprezintă același lucru în Scrip-

tură. Toate aceste expresii reprezintă același lucru și sunt 

mutuale între ele.  

Dacă această afirmație creează fie confuzie la nivelul gân-

durilor noastre, fie probleme în linia noastră teologică, atunci în-

seamnă că nu gândim în termeni biblici când vine vorba despre 

cele zece porunci. Dacă faptele biblice clare puse înaintea ochilor 

noștri de către versetele din scriptură prezentate mai devreme și 

afirmația-concluzie a terminologiei pe care Biblia o desfășoară 

sunt o noutate pentru modul nostru de gândire, înseamnă că am 

fost nebiblici cu privire la modul în care am perceput cele zece po-

runci. Repet: trebuie să învățăm să folosim terminologie biblică. 

Atunci când vrem să începem să studiem o doctrină biblică trebuie 

să începem întotdeauna cu înțelegerea versetelor concrete cu pri-

vire la subiectul specific ales. Aștept să văd o astfel de discuție des-

pre cele zece porunci care să enumere și să prezinte referințele bi-

blice cu privire la cele zece porunci așa cum am făcut-o eu. 

Cei mai mulți oameni sunt uimiți atunci când aud că Noul 

Testament nu folosește nici măcar o dată termenul „cele zece po-

runci”. Este posibil ca atunci când astfel de oameni studiază despre 

tema aceasta a celor zece porunci să nu se uite de fapt la versetele 
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din Biblie în care Dumnezeu vorbește despre cele zece porunci. 

Poate că dacă ar fi făcut acest lucru și în mod serios ar fi luat în 

considerare lucrurile citite, terminologia și unele dintre concluzi-

ile lor ar fi fost total diferite.  

Concluzie 

Biblia întotdeauna conectează cele zece porunci cu Israelul 

la muntele Sinai. Cele zece porunci erau „cuvintele legământului” 

scrise pe table de piatră și puse în chivotul legământului. Expresi-

ile Cele zece porunci, tablele de piatră, tablele mărturiei, tablele legă-

mântului și cuvintele legământului se referă toate la același lucru. 

Sunt termeni mutuali. 

Atunci când citim această expresie „cele zece porunci” sau 

sinonimele acesteia, nu ni se spune niciodată sau nici nu suntem 

încurajați să ne gândim la „legea morală neschimbabilă”. Când ci-

tim această expresie trebuie să ne gândim doar la „documentul le-

gământului”. Trebuie să ne gândim la un cod de lege particular 

care a devenit termenii de bază ai acestui document specific al le-

gământului. Trebuie întotdeauna să ne aducem aminte că cele 

zece porunci constituiau termenii particulari - scriși pe table de pi-

atră, ai legământului care îl puneau pe Israel într-o relație specială 

cu Dumnezeu. Cele zece porunci, Israel, Sinai și legământ merg 

toate împreună.  

Datoriile individuale organizate în porunci diferite sunt o 

altă poveste. Cele zece porunci, considerate a fi documentul legă-

mântului, au fost înlocuite de noul legământ. Poruncile individu-

ale stau, cad sau sunt schimbate în funcție de modul în care do-

rește Hristos. Nouă dintre ele sunt repetate în mod clar, cu unele 

schimbări, prin legile date de noul legământ oamenilor lui Dum-

nezeu în versetele noului testament și de aceea ele sunt impuse 

asupra noastră astăzi așa cum o făceau cele date la Sinai. 



TABLELE DE PIATRĂ ȘI ISTORIA RĂSCUMPĂRĂRII   |   JOHN G. REISINGER 

pag 26 

  



TABLELE DE PIATRĂ ȘI ISTORIA RĂSCUMPĂRĂRII   |   JOHN G. REISINGER 

pag 27 

 
 

CAPITOLUL 2.  

VECHIUL SAU PRIMUL                    
LEGĂMÂNT ȘI CELE                               

ZECE PORUNCI 

 

 

Într-un fel la suprafață pare că Biblia face o diferență între 

documentul legământului (tablele de piatră) și toate celelalte legi 

adiționale, care alcătuiesc toată legea care a fost la Sinai și în Moab. 

Vechiul Testament este destul de clar și am văzut acest lucru prin 

pasajele menționate din Evrei 9: 4, 5 că „primul sau vechiul legă-

mânt” era văzut ca fiind același lucru cu tablele legământului sau 

cele zece porunci. În prima ediție a acestei cărți, am insistat că pu-

tem considera expresiile „vechiul legământ” și „primul legământ” 

echivalente termenului „tablele legământului”. Cu alte cuvinte, 

celor 5 expresii pe care le-am enumerat în capitolul 1 credeam că 

putem adăuga și expresiile „vechiul legământ” sau „primul legă-

mânt” la acea listă de sinonime. Acum cred că am greșit cu privire 

la concluzia mea. Este adevărat, așa cum specificat, că unele texte 

din Scriptură (Exod 34:28; Deut. 4:13; Evrei 9:14 și altele) echiva-

lează în mod clar vechiului legământ cu cele zece porunci. Chiar 

dacă acestea ar fi fost singurele versete care ar fi vorbit despre 

această temă, tot nu ar fi fost niciun dubiu cu privire la faptul că 
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expresiile „vechiul legământ” și „cele zece porunci” sunt mutuale. 

Oricum, alte pasaje din Scriptură arată faptul că vechiul legământ 

era alcătuit din mult mai multe aspecte decât tablele de piatră.  

Până recent, am tot susținut ideea dihotomiei perfecte din-

tre „tablele legământului” și „cartea legământului”, afirmând că 

„tablele legământului” prin conținutul și natura lor, constituiau 

de fapt totalitatea „vechiului legământ”5. Nu mai pot continua cu 

această afirmație. Este adevărat că ele pot fi văzute ca și docu-

mente distincte; doar tablele de piatră au fost puse în interiorul 

chivotului, în timp ce cartea a fost pusă „lângă chivot”. Oricum, 

este așa de clar că tot conținutul cărții legământului, cele zece po-

runci împreună cu alte legi, incluzând aici și pe acelea a căror func-

țiune singulară era doar să guverneze sărbătorile, erau văzute ca 

fiind parte a vechiului legământ și toate aveau aceeași greutate au-

toritară dată de legământ ca tablele legământului care erau puse 

în chivot. Este clar că profeții Vechiului Testament priveau legile 

care guvernau sărbătorile și tranzacțiile civile ca parte a vechiului 

legământ impuse asupra Israelului. Uitați două exemple: 

„Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Eu am încheiat 

un legământ cu strămoșii voștri în ziua când i-am scos din țara 

Egiptului, din casa sclaviei, şi le-am zis: ‘După șapte ani, fiecare 

din voi să elibereze pe fratele său evreu, care i se vinde lui ca 

sclav. Șase ani să-ți slujească, după care să-l eliberezi!’ Strămo-

șii voștri însă nu M-au ascultat şi nu şi-au plecat urechea la ce 

le-am spus. (Ieremia 34:13,14) 

Este clar din acest text că legea cu privire la sclavie era parte 

a vechiului legământ. Așa cum și Paștele, o sărbătoare ceremoni-

ală, era parte a vechiului legământ: 

                                                   
5 Îi sunt dator lui Greg Welty pentru schimbarea convingerilor mele. Printr-o dezbatere 

electronică lungă și detaliată, m-a convins că întreaga economie mozaică era considerată 

ca fiind „vechiul legământ”.  
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Regele a poruncit întregului popor următoarele: „Sărbătoriți 

Paștele Domnului, Dumnezeul vostru, așa cum este scris în 

această Carte a Legământului!“ (2 Împărați 23:21) 

Cred că și scripturile Noului Testament ne învață același 

adevăr. Nu cred că 2 Corinteni 3:14 face referire la cele zece po-

runci.  

Însă mințile lor erau împietrite. Până în ziua de astăzi, același 

văl rămâne neridicat când ei citesc din Vechiul Legământ, pen-

tru că doar în Hristos acest văl este dat la o parte.  Până astăzi, 

oricând este citit Moise, pe mințile lor este un văl… (2 Corinteni 

3:14,15) 

Sunt de acord cu opinia Teologiei Clasice a Legământului că 

evreii nu înțelegeau adevărata importanță a celor zece porunci, 

dar nu cred că Pavel vorbește în textul acesta doar despre lucrul 

acesta. Chiar dacă Pavel a făcut referire la tablele de piatră puțin 

mai devreme în scrisoarea lui către corinteni (3:3, 7), menționarea 

care se face în Fapte 13:15 ne indică faptul că ceea ce se citea de 

obicei evreilor în sinagogă era din „lege și profeți”. Acesta este sus-

ținută mai târziu și de practica lui Pavel atunci când era în Roma, 

menționat în Fapte 28:23: „… de dimineață până seara, le-a explicat 

lucrurile [liderilor evrei], depunând mărturie cu privire la Împărăția 

lui Dumnezeu şi încercând să-i convingă cu privire la Isus, atât din 

Legea lui Moise, cât şi din Profeți.” Concluzia celor menționate în 

Fapte este similară cu ceea ce Pavel descrie că se întâmplă în Co-

rint; unii refuză să creadă pentru că ei nu puteau să-L vadă, nici să-

L audă pe Hristos în legea lui Moise sau în Profeți (Fapte 28:24 - 

27). Pavel cu siguranță face referire la scripturile Vechiului Testa-

ment atunci când în 2 Corinteni 3:14 - 15 vorbește despre „vechiul 

legământ”. Putem să înlocuim cuvintele „lege și/sau profeți” și tot 

ar continua să aibă aceeași semnificație. Aspectul pe care evreul 

neregenerat era orb să-l vadă în ceremonii, în jertfe și zilele sfinte 

din vechiul legământ era adevărul care Îl ilustra pe Mesia. Trebuie 
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să ne reamintim că în felul acesta Evanghelia era predicată foarte 

clar.   

Această perspectivă comprehensivă a vechiului legământ 

nu susține că orice lege care a fost adăugată termenilor etici scriși 

pe table a schimbat într-un fel termenii respectivi. Dar nici nu în-

seamnă că cele zece porunci, privite ca termeni ai legământului, 

pot oferi îndeajuns pentru a deveni un legământ prin ele însele. 

Putem spune simplu că această carte a legământului, ca interpre-

tare și aplicare a termenilor scriși pe tablele de piatră pentru situ-

ații specifice, este parte împreună cu tablele legământului, care 

era în interiorul chivotului, a vechiului legământ. Texte precum 

cel din Ieremia 34:13-20 clarifică faptul că și ceea ce a fost intitulat 

„legi civile și ceremoniale” era parte a legii lui Moise sau a vechiu-

lui legământ.   

Nu mai continui să afirm că cele zece porunci / tablele de 

piatră, constituie vechiul sau primul legământ. Acum spun că cele 

zece porunci / tablele de piatră sunt documentul sumar al vechiu-

lui legământ. Iar acest sumar (concluzie) așează termenii de bază 

ai legământului lui Israel cu Dumnezeul cu care au intrat într-o re-

lație specială. Acești termeni de bază ai legământului au fost ex-

tinși pentru ca într-un final să cuprindă întreaga Lege mozaică. 

Toate legile teocratice, indiferent de tipul sau natura lor, au deve-

nit parte a legii lui Moise, a vechiului legământ. La cartea legămân-

tului, nu la tablele de piatră a făcut referire Moise atunci când i-a 

stropit pe oameni cu sânge spunând: „Acesta este sângele legămân-

tului pe care Domnul l-a încheiat cu voi pe temeiul tuturor acestor cu-

vinte.“ (Exod 24:8). La acel moment, cele zece porunci erau deja 

date verbal și erau menționate împreună cu toate celelalte legi pe 

care Dumnezeu i le-a spus lui Moise (Exod 20:1 - 24:4). Ele încă nu 

erau scrise separat ca document pe table de piatră.  

Pare foarte clar atunci când citești pasaje precum 2 Corin-

teni 3:14 și Evrei 8:13 că Vechiul Testament, care era privit ca un 
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legământ care va trece, era constituit din mult mai multe legi de-

cât doar cele menționate pe tablele legământului sau cele zece po-

runci. Se făcea referire la întreg vechiul legământ și la toată admi-

nistrația lui. Era vorba despre toată legea mozaică. Vechiul legă-

mânt care este citit cu ochii orbiți are mult mai multe referințe cu 

privire la prezicerile mesianice decât doar acelea regăsite poate în 

cele zece porunci. 

În momentul în care am regândit acest capitol, am ajuns la 

următoarele concluzii: 

Cele zece porunci au fost spuse prima oară lui Moise și scrise 

în cartea legământului mai înainte ca ele să fie scrise pe table de 

piatră. O citire atentă a pasajului din Exod 20-24 va arăta cu clari-

tate acest aspect.  

În Exod 19:3-6 este menționată prima călătorie a lui Moise 

pe munte. După ce Dumnezeu îi readuce aminte lui Moise despre 

îndurarea cu care i-a răscumpărat din Egipt, îl învață pe Moise să 

le spună evreilor că dacă vor asculta de acest legământ vor fi popo-

rul Lui special – o împărăție de preoți și o națiune sfântă. Moise 

duce mai departe poporului mesajul pe care i l-a încredințat Dum-

nezeu (v. 7) și ei promit că vor face tot ceea ce va cere Dumnezeu. 

Apoi Dumnezeu îi spune lui Moise că El îi va vorbi lui și că toți oa-

menii vor auzi vocea lui Dumnezeu și în consecință vor crede că 

Moise este reprezentantul lui Dumnezeu (v. 9). Lui Moise i se cere 

să coboare de pe munte, să îi sfințească pe oameni și să-i avertizeze 

să nu se apropie de munte, pentru că dacă o vor face vor muri. Mo-

ise coboară, îi sfințește și îi avertizează (v. 14). Trei zile mai târziu, 

Dumnezeu vine pe munte și Moise se urcă pentru a se întâlni cu El 

(vv. 16-20). Avertismentul este repetat, iar apoi i se cere lui Moise 

să coboare la poalele muntelui cu gândul însă deja la o altă călăto-

rie pe munte, de data această cu Aaron (vv. 21-24). Moise se în-

toarce la poalele muntelui așa cum i s-a cerut, repetă avertismen-

tul lui Dumnezeu de a nu se apropia de munte (v. 25). În punctul 
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acesta însăși Dumnezeu vorbește (20:1) în timp ce Moise împre-

ună cu poporul se află la distanță față de munte (20:18-19) 

Capitolul 20 face următoarea afirmație, „Dumnezeu a vorbi 

toate aceste cuvinte, spunând...”, iar apoi sunt menționate cele zece 

porunci. Încă nu există nicio mențiune cu privire la tablele de pia-

tră. Cele zece porunci au fost rostite prima oară în auzul lui Israel 

înainte ca ele să fie scrise pe table. În versetul 19, poporul și-a ex-

primat teama lor față de Dumnezeu și îi cer lui Moise ca el să le vor-

bească în locul lui Dumnezeu. Moise merge în întunericul care în-

conjura muntele (v. 21) și Dumnezeu îi dă mai multe legi. Dumne-

zeu repetă avertismentul împotriva idolatriei și oferă învățături 

cu privire la altar (v.22-26). De la Exod 21:2 până la sfârșitul capi-

tolului 23 sunt enumerate multe legi pe care Dumnezeu i le dă lui 

Moise. I se cere lui Moise să îi aducă pe Aaron și alte câteva per-

soane particulare (24:1-2). Când se întoarce așa cum i se ceruse, 

Moise repetă Israelului toate legile pe care Dumnezeu i le-a dat, in-

clusiv cele zece porunci. Din nou, verbal Israelul se angajează să 

asculte de fiecare cuvânt pe care l-a rostit Dumnezeu. Moise scrie 

apoi fiecare cuvânt pe care Dumnezeu l-a vorbit (v.4) – presupu-

nem că implicit cele zece porunci – și numește toate acestea cartea 

legământului (v. 7). După ce construiește altarul așa cum a fost în-

vățat anterior, Moise ia din sângele animalelor sacrificate și stro-

pește cu jumătate din sânge altarul (v. 6). Apoi citește cartea legă-

mântului și oamenii se angajează din nou că vor ține tot ceea ce 

este scris în ea. Apoi cu cealaltă jumătate de sânge Moise stropește 

poporul  și spune „Acesta este sângele legământului pe care Domnul 

l-a încheiat cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.” 

În acest moment, Dumnezeu a intrat cu Israelul într-o 

formă de legământ formală. Cele zece porunci sunt parte a legă-

mântului; au fost prima oară date verbal, iar mai apoi scrise în car-

tea legământului. După ce s-a întâlnit cu Aaron și cu restul bărba-

ților Dumnezeu îi spune lui Moise să revină pe munte și promite că 
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îi va da „table de piatră cu Legea și poruncile pe care le-am scris...” 

(Exod 24:12). Moise se reîntoarce pe munte împreună cu Iosua și 

stau acolo patru zeci de zile și patruzeci de nopți. Dumnezeu îi 

oferă instrucțiuni lui Moise cu privire la cortul întâlnirii, cu privire 

la preoție, la jertfe și altele. Aceste detalii sunt scrise în capitolele 

de la 25 la 31. În 31:18 citim, „Când Dumnezeu a terminat de vorbit 

cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat acestuia cele două table ale Mărtu-

riei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu.” 

 „Tablele de piatră” au fost promise în Exod 24:12, dar nu au 

fost scrise decât în 31:18. Trebuie să vedem diferența dintre cartea 

legământului, care menționează toate lucrurile specificate în Exod 

de la 20 la 23 și tablele legământului care conțineau doar cele zece 

porunci. Exod 34:27, 28 afirmă explicit că cele zece porunci repre-

zentau termenii legământului, pe care Dumnezeu l-a făcut cu Is-

rael. Exod 24:3-8 afirmă explicit că această carte a legământului 

care includea și cele zece porunci era documentul legământului. 

Deuteronom 31:24-26 este un pasaj cheie: 

După ce Moise a terminat de scris cuvintele acestei Legi într-o 

carte, de la început până la sfârșit, a dat porunca aceasta leviți-

lor care duceau Chivotul Legământului cu Domnul: „Luați 

această Carte a Legii şi așezați-o în Chivotul Legământului cu 

Domnul, Dumnezeul vostru. Acolo va fi ca un martor împotriva 

voastră.  

Învățăm din Exod 25:16-21 că „mărturia” era pusă în chi-

votul legământului. Mai târziu în Exod (31:18), această mărturie 

este identificată ca fiind „tablele legământului, tablele de piatră, 

scrise cu degetul lui Dumnezeu”. Din aceste versete vedem că cele 

zece porunci erau considerate ca fiind documentul de bază al legă-

mântului, deoarece chivotul a fost construit tocmai pentru a fi 

plasate în el aceste table. Acest pasaj din Deuteronom arată că 

această carte a legii, incluzând aici și cele zece porunci, este un do-

cument separat tablelor de piatră. Era pus lângă chivot; cele zece 
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porunci scrise pe tablele de piatră erau plasate deja în chivot (Exod 

40:20). Motivul pentru care erau puse lângă chivot era pentru a ac-

ționa ca un martor împotriva încălcărilor de lege ale Israelului. 

Mai târziu la această carte a legii s-au mai făcut adăugări, însă cele 

zece porunci au rămas aceleași până când a venit Domnul. Cartea 

menționată în Deuteronom 31:25 nu pare că este aceeași carte din 

Exod 24:8 care a fost stropită cu sânge și cu toate acestea este che-

mată tot cartea legământului. 

Ar trebui să mai menționez câteva aspecte interesante. În 

Neemia 8:1, tot poporul îi poruncește lui Ezra să aducă „cartea legii 

lui Moise”, iar în versetul 8 citim, „Ei citeau deslușit din Cartea Legii 

lui Dumnezeu și-i arătau înțelesul...” Cartea Legii lui Dumnezeu și 

cartea Legii lui Moise par să fie una și aceeași. Cu siguranță că nu 

au scos tablele legământului din cutie.  

Scriptura vorbește despre cartea Legii, cartea legii lui Moise 

și această carte. Moise a mai scris o „carte a legii” în Deuteronom 

31:24-26 și a oferit instrucțiuni cu privire la plasarea acesteia 

„lângă” chivotul legământului. Iosua fie a scris și el o „carte a legii”, 

fie a adăugat la cea pe care a scris-o Moise (Iosua 24:26). Samuel a 

scris o „carte a legii” și „a așezat-o înaintea Domnului” (1 Samuel 

10:25).  Hilchia a găsit „cartea legii lui Moise” în templu și Șafan a 

citit din ea (2 Împărați 22:8-10). 

Aceste „cărți ale legii” menționate mai sus nu pot fi tablele 

de piatră, deodată ce nu era îngăduit nimănui să se atingă de chi-

vot; în niciun caz să îl și deschidă pentru a lua tablele. Tablele aces-

tea au avut întotdeauna parte de un tratament diferit. Inițial ele 

formau documentul de bază al legământului și puteau fi echiva-

lentul vechiului legământ. Cu toate acestea, diferitele „cărți ale le-

gii” erau considerate și ele ca făcând parte din „legământul” făcut 

cu Israel. Sistemul ceremonial și el era privit ca făcând parte din 

vechiul legământ, în care Israelul a intrat la Sinai. Acest lucru este 

evident din pasajul din 2 Împărați 23:20-21, atunci când „cartea 
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legii” a fost descoperită în vremea împăratului Iosia și prin citirea 

ei s-a produs o trezire.   

Iosia i-a înjunghiat pe altare pe toți preoții înălțimilor care erau 

acolo şi a ars pe ele oase de oameni. Apoi s-a întors la Ierusa-

lim. Regele a poruncit întregului popor următoarele: „Sărbăto-

riți Paștele Domnului, Dumnezeul vostru, așa cum este scris în 

această Carte a Legământului!“  

Legea pentru ținerea Paștelui este considerată ca făcând 

parte din „cartea legământului”. Știm că legea pentru ținerea Paș-

telui nu a fost scrisă pe tablele de piatră. Atunci când scripturile 

vorbesc despre învățarea legii lui Dumnezeu sau legii lui Moise nu 

există nici un dubiu că acestea nu ar face referire doar la cele zece 

porunci. „Cartea Legii” din Galateni 3:10 nu poate fi înțeleasă ca 

fiind doar cele zece porunci, deși „cărții legii” i se oferă un statut 

de legământ cu puterea de a condamna la moarte pentru cele mai 

mici infracțiuni. Pavel face referire fie la Deuteronom 27:26, fie la 

Ieremia 11:3, pasaj care face referire tot la textul din Deuteronom. 

Blestemul pentru nealinierea la „cuvintele legii” vine ca și conclu-

zie a unei lungi liste de blesteme pentru diferite încălcări, unele 

dintre ele nespecificate de enumerarea celor zece porunci. Însăși 

lista este precedată de capitole de instrucțiuni, începând din capi-

tolul 4 cu aceste cuvinte: „Acum, ascultă, Israele, poruncile și hotă-

rârile pe care vă învăț...” Aceste învățături includ și cele zece po-

runci, dar nu sunt limitate doar la ele.  

Scopul acestui capitol a fost acela de a arăta că (1) putem in-

titula în mod corect cele zece porunci documentul legământului, 

scris cu mâna lui Dumnezeu, care îl așeză pe Israel într-o relație 

specială cu Dumnezeu. Și de asemenea (2) este clar de observat 

cum totalitatea celorlalte legi date lui Israel au devenit parte a ve-

chiului legământ. Legământul și documentul de administrare al 

legământului s-au contopit într-o singură entitate.   
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Există câteva aspecte importante pe care ar trebui să ni le 

reamintim mereu cu privire la cele zece porunci sau cu privire la 

tablele legământului. În primul rând, ele au rămas totdeauna în 

chivotul legământului, în Sfânta Sfintelor. Ele au rămas neschim-

bate și neatinse de mâna omului. În al doilea rând, ele au avut 

parte de un tratament unic. Toată lumea este de acord că cele zece 

porunci au avut parte de un alt tratament în comparație cu toate 

celelalte legi, dar nu toată lumea este de acord cu privire la motivul 

pentru care ele au primit un tratament diferit. Niciodată tablele de 

piatră nu au primit un tratament diferit pentru că ele ar fi speciale 

și diferite datorită faptului că ele ar constitui legea morală. În al 

treilea rând, numele cutiei care le-a găzduit le conferă semnifica-

ția. Cutia este unică și sfântă doar datorită conținutului. Era sfântă 

pentru că în ele se aflau tablele legământului, care îl formau pe Is-

rael ca și națiune și ofereau mărturia încălcării de lege și motivele 

respingerii lui ca națiune. Dacă cele zece porunci scrise pe tablele 

de piatră ar fi fost „legea morală neschimbată a lui Dumnezeu”, 

atunci chivotul s-ar fi numit „chivotul legii morale”.  

Concluzie 

Documentul de bază al legământului care conținea terme-

nii vechiului legământ era tablele de piatră sau cele zece porunci. 

Cele zece porunci pot fi privite și ca un sumar / concluzie a întregii 

relații de legământ dintre Dumnezeu și Israel. Atunci când ne gân-

dim la vechiul legământ sunt două idei care trebuie susținute în 

același timp. (1) Trebuie să vedem cele zece porunci ca și docu-

mentul de bază al legământului, care punea bazele Israelului ca 

națiune teocratică. În același timp, (2) trebuie să vedem toate cele-

lalte legi, zile sfinte, preoți și jertfe ca parte a vechiului legământ. 

Scriptura în Exod 24:1-8 și în alte pasaje face această distincție 

într-un mod foarte clar.  
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CAPITOLUL 3.  

PROBLEMA CELOR                           
„DOUĂ VERSIUNI”  

 

 

Această parte a introducerii celor zece porunci are de-a face 

cu necesitatea cunoașterii cu exactitate a lucrurilor care erau 

scrise pe tablele de piatră. Este imposibil de înțeles importanța te-

ologică a tablelor legământului fără a cunoaște cu exactitate lu-

crurile care au fost poruncite ca termeni ai legământului. Trebuie 

să cunoaștem obligațiile exacte care erau poruncite înainte de a 

discuta despre natura și scopul acestora. Dacă nu vorbim cu toții 

despre același lucru, nimic altceva decât confuzie și neînțelegere 

nu va rezulta în urma discuției.  

Ce era scris pe tablele de piatră? Care sunt cele zece 
porunci?  

Care era conținutul exact al documentului vechiului legă-

mânt pe care Dumnezeu l-a scris cu mâna Lui pe acele table ale le-

gământului? Cineva ar putea crede că o astfel de discuție nu își are 

rostul, iar alții s-ar mira că începem discuția într-un mod așa de 

simplu. Dar dacă nu începem aici și presupunem că toată lumea 
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cunoaște răspunsul, ne vom face vinovați atât de contribuția la ne-

păsarea care deja există față de cele zece porunci, cât și de adăuga-

rea la o teologie greșită pe care nepăsarea a produs-o.   

Este esențial de notat că Biblia oferă două versiuni diferite 

cu privire la cele zece porunci, care au fost scrise pe primul set de 

table de piatră. Atât Exod 20, cât și Deuteronom 5 fac referire la 

același set de table de piatră. Textul din Exod înregistrează eveni-

mentul care are loc la Sinai, iar în Deuteronom, Moise reamintește 

despre istoria acelui incident pentru a le împrospăta mintea oame-

nilor. Datorită diferențelor reale care există între cele două texte, 

nu este posibil ca toate cuvintele menționate atât în Deuteronom 

cât și în Exod să fi fost scrise pe aceleași table de piatră. Următorul 

grafic va compara câteva dintre diferențele care se regăsesc între 

cele două versiuni ale celor zece porunci așa cum se regăsesc în 

Exod 20 și în Deuteronom 5. De la prima poruncă la a treia și de la 

a șasea la a noua menționările poruncilor sunt aproape identice. 

Diferențele majore sunt între patru și cinci. Pentru în acest punct 

ne interesează doar aspectul cu privire la diferența dintre cele 

două versiuni, ne vom ocupa doar de diferențele care se regăsesc.  

Punctele continue (...............) indică faptul că ceva lipsește 

în menționarea specifică, iar cuvintele oblice vor sublinia faptul că 

ceva a fost adăugat și că nu se regăsește în celălalt text. Nu ar tre-

bui să ne uităm decât la punctele continue și la toate cuvintele 

oblice care apar ca să vedem cât de multe diferențe sunt între cele 

două texte. Ne va surprinde și ne vom gândi că există multă ires-

ponsabilitate din partea tuturor teologilor din zilele noastre, care 

ignoră toate aceste diferențe. Aduceți-vă aminte că discutăm des-

pre primul set original de table de piatră, care a fost scris cu însăși 

mâna lui Dumnezeu. Nu pot exista două versiuni a ceva ce a fost 

scris pe aceleași table de piatră.  
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Exod 20 

8 Adu-ți aminte de ziua de Sabat, ca s-o 

sfințești …………………………....... 

 

9 Să lucrezi șase zile şi să-ți faci toată lu-

crarea ta,  

10 dar ziua a șaptea este Sabatul Domnu-

lui, Dumnezeul tău; să nu faci nici o lu-

crare nici tu, nici fiul tău sau fiica ta, nici 

sclavul tău, nici sclava ta,  

……………….................................... 

nici vitele tale şi nici străinul care locu-

iește în cetatea ta 

…………………………………................... 

..…………………………………………… 

11 Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, 

pământul, marea şi tot ce este în ele, dar în 

ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecu-

vântat Domnul ziua de Sabat şi a sfințit-o.  

…………………………………………… 

……………………………………........... 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Deuteronom 5 

12 Păzește ziua de Sabat, ca s-o sfințești, 

după cum ți-a poruncit DOMNUL, Dumne-

zeul tău6.  

13 Să lucrezi șase zile şi să-ți faci toată lu-

crarea ta,  

14 dar ziua a șaptea este Sabatul Domnu-

lui, Dumnezeul tău; să nu faci nici o lu-

crare, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici 

sclavul sau   sclava ta,  

nici boul, nici asinul  

şi nici un alt animal de-al tău, nici străinul 

care locuiește în cetatea ta,  

pentru ca sclavul şi sclava ta să se odih-

nească la fel ca tine.  

...........……………………………………........ 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

15 Adu-ți aminte că şi tu ai fost sclav în 

țara Egiptului şi Domnul, Dumnezeul tău, 

te-a scos de acolo cu mână puternică şi cu 

braț întins. De aceea ți-a poruncit El să pă-

zești ziua de Sabat.  

Există o diferență semnificativă între a patra poruncă men-

ționată în Exod 20:8-11 și cea menționată în Deuteronom 5:12-15. 

Lipsește cu desăvârșire tot conținutul versetului 11 din capitolul 

                                                   
6 Vom discuta, într-un capitol mai târziu, când a dat Dumnezeu această poruncă. Unii in-

sistă că această poruncă i-a fost dată lui Adam la creație, iar alții spun că a fost dată pentru 

prima oară la Sinai.  
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22 în textul paralel din Deuteronom 5 și de asemenea toate cuvin-

tele regăsite în Deuteronom 5 sunt omise în Exod 20. Moise ne 

oferă două motive pentru care sabatul ar fi trebuit să fie sfințit. 

Primul motiv îl regăsim în Exod 20:11, acela de a urma exemplul 

lui Dumnezeu din Geneza, iar cel de-al doilea, Deuteronom 5:15, 

era să își reamintească de eliberarea recentă din Egipt. Foarte pu-

țini scriitori menționează aceste diferențe, care se regăsesc în cele 

două versiuni ale celor zece porunci și cei mai mulți dintre ei nu 

încearcă în niciun fel să rezolve problemele clare create de imposi-

bilitatea de a avea două lucruri diferite scrise pe aceleași table de 

piatră.  

A.W. Pink, în comentariul lui la cartea Exod, nici măcar nu 

observă problema. Walter Chantry, în cartea Împărăția Neprihă-

nită a lui Dumnezeu (engl. God’s Righteous Kingdom) nu doar că ig-

noră să menționeze faptul că există diferențe, dar el folosește De-

uteronom 5:22 într-un mod în care amestecă problema.7 Chantry 

insistă că Dumnezeu în mod explicit voia să spună că „nimic nu 

mai putea să fie adăugat” poruncilor regăsite în Deuteronom 5:1-

21 atunci când Moise spune „și El nu a mai adăugat nimic”. Acest 

lucru însemnă că acele cuvinte care apar în Exod 20 și sunt omise 

în Deuteronom nu mai pot fi adăugate la Deuteronom 5 și consi-

derate ca fiind parte a poruncii scrise pe tablele de piatră. Patrick 

Fairbairn, în cartea Revelația lui Dumnezeu în Scriptură, este singu-

rul scriitor care încearcă să rezolve problema.8 Fairbairn nu men-

ționează nimic despre problema pe care o creează expresia „și nu a 

mai adăugat nimic” din Deuteronom 5:22. 

Cred că este mai mult decât corect să afirmi că orice încer-

care de a înțelege adevărata semnificație și funcționalitate a table-

lor de piatră în istoria răscumpărării care nu începe cu stabilirea 

                                                   
7 Walter Chantry, God’s Righteous Kingdom (Carlisle, PA: Banner of Truth, 1980), 87, 88. 
8 Patrick Fairbairn, The Revelation of God in Scripture (1869, retip., Winona Lake, IN: Alpha 

Publications, 1979), 325-334. 
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clară și exactă cu privire la cuvintele care erau scrise pe table este 

sortită la confuzie și contradicție. Cum este posibil să știi adevă-

rata semnificație și înțelesul real al poruncilor când noi nici măcar 

nu știm sigur ce spune cu adevărat una dintre poruncile date? De 

exemplu, mă simt îndreptățit să gândesc că înțelegerea unei per-

soane cu privire la semnificația celor zece porunci este mai de-

grabă superficială deodată ce persoana în cauză nici măcar nu a 

observat că Biblia ne oferă două versiuni contradictorii ale acestor 

porunci.  

Care sunt implicațiile prezente în faptul că există două 
versiuni diferite ale celor zece porunci în Biblie? 

Unu: Este implicată doctrina cu privire la inspirația verbală a 

Scripturilor. Nu vorbim în acest context despre două versiuni ale 

vreunei pilde sau minuni; avem de-a face aici cu poruncile speciale 

și unice, care sunt de-o mare importanță tocmai prin faptul că au 

fost scrise cu degetul lui Dumnezeu pe piatră. Aceste porunci re-

prezentau termenii documentului legământului; nimic nu ar fi 

trebuit să fie mai exact și mai specific decât aceștia. Este imposibil 

ca Dumnezeu să fi scris pe tablele de piatră tot ceea ce găsim scris 

atât în Exod 20 cât și în Deuteronom 5, cele două versiuni ale celor 

zece porunci. Ceva este cu siguranță greșit și învățăturile cruciale 

ale credinței noastre sunt atacate până ce problema este rezolvată. 

Soluția ar fi fost mai ușoară dacă cele două versiuni ar fi fost scrise 

de doi autori distincți. Dar noi știm că Moise este autorul atât al 

pasajului din Exod 20, cât și a celui din Deuteronom 5. 

Patrick Fairbairn se folosește de teoria de bază a „echivalen-

tului dinamic” pentru a împăca cele două versiuni. Această teorie 

propune conceptul în urmă căruia autorul poate folosi cuvinte sau 

fraze diferite în două ipostaze diferite ale aceluiași eveniment, dar 

că înțelegerea de bază ale celor două este aceeași. Chiar dacă 

această metodă ar fi acceptată ca o metodă legitimă, nu poate să 
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acopere totuși diferențele majore pe care le regăsim în Exod 20 și 

Deuteronom 5. Cum se poate ca acțiunea de eliberare a lui Dumne-

zeu din Egipt să fie echivalentă cu crearea cerurilor și pământului 

în șase zile și odihna din ziua a șaptea?  

Credința acesta cu privire la cele zece porunci, date în Exod 

20 și Deuteronom 5, cum că ar fi „legea morală veșnică și neschim-

bată a lui Dumnezeu” adaugă greutate problemei. Cum putem noi 

să ajungem să credem că Dumnezeu intenționa ca aceste table de 

piatră să devină ceea ce numesc unii predicatori fără nicio dovadă 

biblică legea morală neschimbată a lui Dumnezeu și să credem că 

Dumnezeu l-a inspirat pe Moise să ne dea două versiuni distincte 

ale acestei „legi morale neschimbabile”?  Faptul că avem două ver-

siuni ar trebui să fie îndeajuns pentru a pune în alertă orice minte 

serioasă. Cele două versiuni cu privire la cele zece porunci trebuie 

în primul rând să fie aduse împreună, pentru ca mai apoi să vedem 

ceea ce de fapt a scris Dumnezeu pe tablele de piatră! Avem oameni 

care în mod vehement argumentează cu privire la aceste „legi nes-

chimbabile” fără a cunoaște ce spun aceste legi. Mai jos aveți enu-

merate câteva abordări posibile ale acestei probleme cu privire la 

cele două versiuni diferite ale celor zece porunci: 

1. Biblia se contrazice. Orice credincios al Bibliei va respinge 

această explicație.  

2. Moise în Deuteronom 5 de fapt a uitat ceea ce Dumnezeu 

scrisese pe tablele de piatră din Exod 20 și de aceea nu mai include 

aspectul despre creație. (Fairbairn argumentează slab împotriva 

acestuia punct.) Moise adaugă în Deuteronom 5 aspectele acelea 

despre eliberarea din Egipt, deși nu erau parte a documentului ori-

ginal dat în Exod 20. Trebuie să respingem și această explicație. 

Are de-a face doar cu aspecte raționale.  

3. Este posibil ca tot ceea ce a fost scris pe tablele de piatră 

să fi fost doar poruncile simple. Adică în ceea ce privește porunca 
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a 4-a, tot ceea ce era scris de fapt pe tablele de piatră să fi fost Adu-

ceți-vă aminte de ziua de odihnă și sfințiți-o. Toate celelalte cuvinte 

care se refereau la ținerea sabatului, atât în Exod 20 cât și în Deu-

teronom 5, să fi fost comentarii adăugate de Moise și nu parte a 

poruncii scrise pe tablele de piatră.  

Dintre cele 3 opțiuni propuse, doar ultima este o poziție 

care rămâne compatibilă cu inspirația verbală a Scripturilor, deși 

pentru unii teologi s-ar putea să producă probleme. Ar fi fost adec-

vat pentru Moise care stătea pe Muntele Sinai să le îndrepte atenția 

evreilor către Dumnezeul creației pentru a asculta de noul semn al 

legământului dat sau de porunca sabatului. Așa cum vom vedea și 

mai târziu, sabatul era semnul particular al legământului mozaic 

care forma națiunea Israel ca entitate politică la Muntele Sinai. Tot 

așa era adecvat pentru Moise ca în Deuteronom 5, atunci când le 

redă darea legii, să le readucă aminte de drepturile de răscumpă-

rare a lui Dumnezeu față de Israel tocmai datorită recentei elibe-

rări din Egipt prin vărsare de sânge și putere. Cele două motive 

puse împreună combină drepturile prin creație și prin eliberare pe 

care le avea Dumnezeu asupra națiunii alese și ne oferă în același 

timp dubla obligație de ascultare a poporului față de semnul legă-

mântului și prin urmare față de legământul în sine al cărui semn 

era sabatul. Adevărurile acestea constituie realități mari de predi-

cat; oricum, trebuie să luăm în considerare, ca posibilitate, faptul 

că cele două motive oferite de Moise cu privire la ținerea zilei a șap-

tea ca zi de odihnă nu erau parte a poruncilor propriu-zise sau ter-

meni ai legământului, pe care Dumnezeu i-a scris pe tablele de pi-

atră. Ambele motive sunt comentarii adăugate de Moise pentru a 

sublinia importanța mare pe care o avea semnul legământului (Sa-

batul) care îi fusese dat lui Israel. 

Doi: Acest lucru are un efect asupra înțelegerii noastre cu pri-

vire la porunca Sabatului. Este imposibil să folosești Exod 20:11 

pentru a dovedi că Sabatul de ziua a șaptea era „decretul creației”. 
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Trebuie să adaugi acest argument al creației și la versiunea dată în 

Deuteronom 5 mai înainte ca să faci acest decret ca fiind parte a 

poruncii propriu-zise. Cu toate acestea, așa cum Walter Chantry a 

demonstrat într-un mod clar, Deuteronom 5:22 interzice orice fel 

de adăugare: 

1. „Dumnezeu a vorbit aceste cuvinte” (Deut. 5:22) se referă 

la aceste cuvinte tocmai redate în Deuteronom 5:1-21. 

2. Nu există niciun fel de mențiune cu privire la creație în 

Deuteronom 5, așa cum în Exod 20 nu avem niciun fel de referire 

cu privire la eliberarea din Egipt.  

3. Moise este insistent spunând că Dumnezeu „nu a mai 

adăugat” nimic la aceste cuvinte care au fost scrise în Deuteronom 

5:1-21. 

Scopul lui Chantry, în secțiunea în care el citează Deutero-

nom, este de a dovedi că sabatul de ziua a șaptea este o hotărâre 

luată la Creație. Este surprinzător că nu a realizat că prin ceea ce a 

comentat cu privire la textul din Deuteronom 5:22 a făcut imposi-

bilă utilizarea textului din Exod 20:11 ca dovadă că sabatul a înce-

put la Creație. Pentru ca să facă Exod 20:11 parte a celei de-a patra 

porunci, Chantry trebuie să arate clar cum poate să adauge aceste 

cuvinte la Deuteronom 5:22 fără să adauge așa cum se precizează 

în acel text. Dacă cineva alege să creadă că porunca sabatului era 

dinainte de Sinai, trebuie să își aleagă alte dovezi ca sursă și nu 

Exod 20 sau Deuteronom 5.  

Este semnificativ că aceste cuvinte „așa cum Domnul ți-a 

poruncit” se găsesc în pasajul din Deuteronom 5 și nu în Exod 20. 

Acest lucru ne ajută să stabilim momentul de timp la care Deute-

ronom 5 se referă. Când i-a poruncit Dumnezeu lui Israel („ți-” din 

versetul 12) să sfințească ziua de sabat? Este imposibil ca Moise să 

se fi referit la Adam în momentul creației. (1) Moise nu spune, „i-a 

poruncit lui Adam”, ci „ți-a poruncit...”. (2) În Deuteronom 5:2-3, 
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Moise în mod explicit spune: „legământul (care a inclus și porunca 

sabatului) nu a fost făcut cu părinții”, ci a fost făcut la Sinai cu toți 

aceia, care au ieșit din Egipt. De aceea motivul ascultării pe care ni-

l oferă Moise în Deuteronom nu îl vizează pe Adam, nici momentul 

creației, ci pe Israel și eliberarea acestuia din Egipt. Adam nu ar fi 

putut să-și aducă aminte de eliberarea din Egipt pentru ca să țină 

sabatul, dar evreii puteau. (3) Nu găsim nicio referință în Geneza, 

și în nicio altă carte, despre porunca lui Dumnezeu pentru Adam 

de a sfinți ziua de sabat; dar în Exod 16:23-29, Dumnezeu a porun-

cit prima oară ca Israelul să țină ziua a șaptea ca sabat. (4) Ar fi fost 

imposibil ca cineva să-și amintească de răscumpărarea din Egipt 

înainte consumării eliberării în sine.  

Trei: Perspectiva teologică a „legii morale neschimbabile” este 

afectată puternic de aceste „două versiuni” ale legii. Așa cum am 

menționat anterior trebuie să punem întrebarea: „Dacă intenția 

lui Dumnezeu prin tablele de piatră ar fi fost să descopere această 

„lege morală neschimbabilă”,  ne-ar fi dat El două versiuni ale lu-

crurile pe care El le-a scris? Cred că acest aspect se contrazice sin-

gur. Trebuie să dezvoltăm un nou set de gândire care vorbește și 

gândește în termeni biblici în locul celor teologici. În loc să accep-

tăm expresii teologice ca și cum acestea ar fi egale cu versetele 

Scripturii, ar trebui să insistăm pe texte clare ale Bibliei. Biblia nu 

se referă la cele zece porunci ca și cum ar fi „legea morală neschim-

babilă a lui Dumnezeu”; și de aceea nici noi nu ar trebuie să ne re-

ferim în felul acesta. Ci mai degrabă ar trebui să gândim și să vor-

bim despre cele zece porunci într-o manieră biblică. Trebuie să ne 

referim la ele, așa cum o fac și autorii Scripturii, ca fiind „tablele 

legământului” sau oricare dintre celelalte sinonime. Când auzim 

cuvintele „cele zece porunci”, primul nostru gând în mod automat 

ar trebui să fie „termenii vechiului legământ scriși pe tablele de pi-

atră la muntele Sinai.” Până când ne instruim să gândim în felul 

acesta, înseamnă că nu gândim, nici nu vorbim în termeni biblici. 



TABLELE DE PIATRĂ ȘI ISTORIA RĂSCUMPĂRĂRII   |   JOHN G. REISINGER 

pag 46 

Noi nu sugerăm că pe acele table de piatră nu ar fi obligații 

care rămân în afara timpului. Cele zece porunci conțin multe lu-

cruri care sunt la fel de obligatorii pentru credincioșii de astăzi așa 

cum ele au fost pentru Moise și evrei. Iar acel lucru este un concept 

cu totul diferit față de ideea că cele zece porunci ar fi legea morală 

a lui Dumnezeu neschimbabilă. Nu ezităm în a spune că „cele zece 

porunci, nu ca un întreg așa cum au fost scrise pe tablele legămân-

tului la Muntele Sinai, ci ca aspecte individuale interpretate și apli-

cate de Domnul nostru și de apostolii Lui în scripturile noului legă-

mânt sunt o parte esențială a mersului vieții noastre.”    

Dar într-un mod simplu trebuie să ne întipărim în mințile 

noastre că Biblia tratează cele zece porunci ca pe o singură entitate 

sau ca pe o listă codificată ce constituie un document al unui legă-

mânt. Când acel legământ s-a încheiat, toate celelalte lucruri care 

îl reprezentau s-au finalizat. Iar obligațiile specifice care au fost 

poruncite, luate ca porunci individuale, reprezintă cu totul altă 

discuție. Nouă din cele zece porunci sunt repetate în mod clar ca 

cerințe pentru ucenicii lui Isus, atât de Domnul în Evanghelii, cât 

și de apostoli în epistole.  

Fiecare lege pe care Dumnezeu a poruncit-o este o „etică ab-

solută” și este o „obligație” pentru indivizii cărora le-a fost porun-

cită. Să aduni lemne în ziua sabatului era unul dintre păcatele cele 

mai pedepsite pe care un om îl putea face în vechiul legământ. Ace-

eași „carte a legământului” (Exod 24:7) care poruncea să se sfin-

țească sabatul poruncea de asemenea ca omul să doarmă cu ambele 

soții în momentul în care își lua o a doua soție (Exod 21:10). Poate 

cineva în mod serios să creadă că Dumnezeu cu orice motivație 

reală ar fi putut porunci unui bărbat să comită un adulter? Nu e 

ușor doar să crezi ce scrie clar în Biblie, de exemplu despre faptul 

că poligamia nu era un păcat pentru un evreu care trăia în vechiul 

legământ? Iar cu privire la aceste două aspecte în noul legământ 
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lucrurile stau tocmai invers. Cea de-a patra poruncă stabilea saba-

tul ca semn ceremonial al vechiului legământ. Semnul legămân-

tului s-a oprit în momentul în care legământul s-a încheiat în Hris-

tos (Coloseni 2:16-17; Evrei 8:13). Cea de-a șaptea poruncă a fost 

schimbată de Hristos și ridicată la un alt nivel. Deși nu avem texte 

specifice cu privire la faptul că poligamia este un păcat, se poate 

așeza adevărul pe implicațiile clare ale unor texte precum Efeseni 

5:22-23 și 1 Corinteni 7. Cred că putem spune că „acum poligamia 

este considerată adulter”. Poligamia nu era un păcat împotriva 

așa-zisei legi morale a lui Dumnezeu în legământul sub care trăia 

David, dar este un păcat după noul legământ, sub care trăiește un 

creștin astăzi. În vechiul legământ dacă adunai lemne în ziua sa-

batului erai pedepsit cu moartea. În noul legământ nu există vreo 

zi de 24 de ore sfințită. Biblia definește obligațiile unui credincios 

în concordanță cu legile legământului specific sub care acea per-

soană trăiește și niciodată pe baza vreunui cod imaginar intitulat 

legea morală neschimbabilă. 

Concluzie 

Faptul că în Biblie există două versiuni ale Celor zece po-

runci în conflict ridică câteva probleme. Se pare că pe aceste table 

de piatră erau mai puține lucruri scrise decât crede toată lumea. 

Versiunea din Exod 20 și versiunea din Deuteronom 5 ne oferă 

două conținuturi diferite cu privire la cea de-a patra poruncă. Pare 

realmente imposibil să credem că Dumnezeu a intenționat ca 

atunci când ne gândim la cele zece porunci să spunem că ele sunt 

legea veșnică neschimbabilă a lui Dumnezeu, în mod special când 

ne gândim că nu știm cu exactitate cum sunau acele porunci. O 

obligație scrisă pentru un evreu era diferită de cea dată creștinului 

de astăzi. Obligația creștinului este mult mai înaltă, datorită haru-

lui (Evrei 12:25-29). O faptă care nu era imorală în sine devine un 

păcat odios sub termenii legământului prezent.   
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CAPITOLUL 4.  

CELE ZECE PORUNCI                   
CONSTITUIE DOCUMENTUL     

„LEGĂMÂNTULUI” 

 

 

Scripturile, în câteva pasaje, numesc într-un mod clar ta-

blele de piatră sau cele zece porunci legământ și de asemenea le 

privesc ca fiind un document distinct al legământului. Am văzut 

deja clar în câteva texte acest aspect. Și cu toate acestea, în ciuda 

tuturor acestor texte multe pe care Scriptura ni le oferă, sunt unii 

teologi care tot nu vor să admită că cele zece porunci sunt un do-

cument al legământului. Presupunerea lor de bază, cum că există 

doar „un singur legământ cu două administrări (administrații)”, îi 

pune în situația imposibilității de a gândi și de a vorbi despre cele 

zece porunci ca fiind un document separat, distinct și total diferit 

al legământului. Dacă ar face lucrul acesta, ar distruge tocmai fun-

damentul întregului lor sistem teologic. În acel sistem, „acordul 

mozaic” sau „administrația mozaică”9 nu pot constitui un docu-

ment separat al legământului, în mod special un document legal al 

                                                   
9 Aceste expresii sunt folosite de teologi care fie nu pot, fie nu vor să folosească terminologie 

biblică pentru această idee doctrinară particulară. Oricând un scriitor nu poate folosi ex-
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legământului. „Tranzacția mozaică”, o expresie îndrăgită de teolo-

gii care îmbrățișează Teologia Legământului, trebuie să fie una 

dintre „administrațiile unicului legământ al harului”. Deși Cuvân-

tul lui Dumnezeu este destul de clar cu privire la faptul că cele zece 

porunci constituiau termenii legali specifici ai unui document le-

gal distinct al legământului. Uitați câteva versete care stabilesc 

această idee într-un mod clar: 

El v-a vestit legământul Său, Cele Zece Porunci, pe care v-a po-

runcit să le urmați şi pe care le-a scris pe două table de piatră. 

(Deuteronom 4:13) 

Când m-am urcat pe munte ca să iau tablele de piatră, Tablele 

Legământului pe care Domnul l-a încheiat cu voi, am rămas pe 

munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopți fără să mănânc 

pâine şi fără să beau apă. Domnul mi-a dat cele două table de 

piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Pe ele erau toate porun-

cile pe care mi le-a spus pe munte, din mijlocul focului, în ziua 

adunării. La sfârșitul celor patruzeci de zile şi patruzeci de nopți 

Domnul mi-a dat tablele de piatră, Tablele Legământului. (De-

uteronom 9:9-11) 

Scrie aceste cuvinte, căci pe temeiul lor am încheiat legământ 

cu tine şi cu Israel, i-a mai spus Domnul lui Moise. Moise a stat 

cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopți, timp în care n-

a mâncat deloc pâine şi n-a băut deloc apă. El a scris pe table 

cuvintele legământului, Cele Zece Porunci. (Exod 34:27, 28) 

Este imposibil să citești versetele de mai sus, să fii onest cu 

privire la cuvintele folosite și să negi că cele zece porunci nu ar fi 

fost cuvintele sau termenii unui document distinct și specific al 

                                                   
presia „legământ mozaic”, ci în schimb folosește cuvinte precum „acord (învoială; în en-

gleză arrangement)”, „administrație” și „tranzacție” pentru a descrie ceea ce s-a întâmplat 

la Sinai, este evident că mărturisirea lui de credință teologică și terminologia-i particulară 

au devenit mai importante pentru el decât cuvintele specifice inspirate și folosite de Însuși 

Duhul Sfânt.  
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legământului. Un sistem de teologie construit pe niște termeni ne-

biblici și care refuză să folosească termeni biblici ar trebui să fie 

bănuit de ceva. Când o persoană folosește termeni care sunt speci-

fici și esențiali sistemului lui de teologie particular ar trebui să fim 

prudenți cu privire la persoana respectivă și cu privire la sistemul 

pe care aceasta îl susține. 

Este imposibil să începi să înțelegi locul și funcțiunea celor 

zece porunci în istoria de răscumpărare până când nu începi de-

acolo de unde începe Cuvântul. Trebuie să folosim terminologia pe 

care Duhul Sfânt a lăsat-o să fie folosită. Când facem acest lucru, 

în mod automat gândim și vorbim despre cele zece Porunci în mod 

principal ca și document distinct al legământului. Dacă sistemul 

teologic nu ne lasă să facem acest lucru sau o chiar o face dificil și 

neobișnuit, ar trebui să ne fie clar că sistemul nostru în acel mo-

ment nu este biblic.   

Cuvântul lui Dumnezeu subliniază tot timpul faptul că 
tablele de piatră conțin termenii legământului.  

În capitolul întâi, am stabilit că Biblia privește cele zece po-

runci, tablele legământului și cuvintele legământului ca expresii 

echivalente și mutuale. Este clar în urma tuturor textelor biblice 

menționate în acel capitol că Dumnezeu vrea ca să ne gândim la 

legământ ori de câte ori este folosită fie expresia cele zece porunci, 

fie celelalte sinonime. Dacă vezi cele zece porunci ca fiind altceva 

și nu cuvintele legământului scrise pe table de piatră înseamnă că 

perspectiva ta nu este biblică. Biblia nu ne îndrumă și nu ne învață 

nicăieri că am putea privi cele zece porunci în termenii legii morale 

veșnice și neschimbate. Recitește textele biblice cu privire la cele 

zece porunci și observă cât de clar este acest adevăr exprimat de 

acele pasaje. Acest principiu nu este limitat doar pentru tablele 

originale; după ce primele table sunt distruse, este evident că prin-

cipiul rămâne și pentru cel de-al doilea set. Afirmația pe care Biblia 
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o face cu privire la cele zece porunci ca fiind termenii legământu-

lui nu cred că poate fi mai clară decât atât.  

În timp ce se apropia de tabără, Moise a văzut vițelul şi dansul. 

Atunci s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mâini şi le-a 

sfărâmat de poalele muntelui. (Exod 32:19) 

Domnul i-a zis lui Moise: „Taie două table de piatră asemeni ce-

lor dintâi, căci Eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe cele din-

tâi, pe care tu le-ai spart. Dumnezeu i-a răspuns : – Iată, Eu în-

chei un legământ. Voi face minuni în fața întregului tău popor, 

așa cum nu au mai fost făcute în nici o țară de pe fața pămân-

tului; tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Dom-

nului, căci prin tine voi face lucruri înspăimântătoare. – Scrie 

aceste cuvinte, căci pe temeiul lor am încheiat legământ cu tine 

şi cu Israel, i-a mai spus Domnul lui Moise. Moise a stat cu Dom-

nul patruzeci de zile şi patruzeci de nopți, timp în care n-a mân-

cat deloc pâine şi n-a băut deloc apă. El a scris pe table cuvintele 

legământului, Cele Zece Porunci. (Exod 34:1,10,27,28) 

Concluzie 

Conceptul acesta cu privire la cele zece porunci ca fiind do-

cumentul legământului nu vine după o serie de deducții teologice 

derivate din sistemul meu teologic particular; este doar o afirmare 

a faptelor biblice. Este demonstrat de pasajele din Scriptură pe care 

le-am parcurs. Biblia ne învață că cele zece porunci sunt termenii 

vechiului legământ! Biblia folosește expresiile cele zece porunci, ta-

blele de piatră, tablele mărturiei, cuvintele legământului și tablele le-

gământului ca expresii mutuale. În acord cu ce spune Biblia toate ex-

presiile acestea înseamnă același lucru. Am găsit temeiul pentru 

fiecare dintre aceste afirmații în paragrafele anterioare folosind 

versetele biblice respective. Niciuna dintre afirmațiile făcute sau 

expresiile pe care le-ați parcurs nu provin dintr-un sistem teolo-
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gic. Dacă sistemul nostru teologic nu confirmă termenii și afirma-

țiile explicite folosite de Duhul Sfânt, a venit vremea să renunțăm 

la sistem. 

Dacă sistemul nostru teologic nu ne-a învățat să vedem cele 

zece porunci ca pe documentul distinct și separat al legământului, 

atunci înseamnă că nu ne-a învățat să gândim scriptural! Dacă am 

fost învățați să vedem tablele de piatră ca pe legea morală nes-

chimbătoare a lui Dumnezeu, atunci înseamnă că am fost învățați 

să gândim doar în termeni teologici creați de oameni. Și spun în 

mod regretabil că am fost învățați pentru că astfel ajungem să nu 

luam în calcul cuvintele și expresiile folosite de Însuși Duhul 

Sfânt. Poate că nu am făcut-o în mod conștient, dar am ajuns în 

mod inevitabil să înlocuim expresiile biblice cu expresii teologice. 

Mai rău, dacă am fost învățați că cele zece porunci nu pot fi privite 

ca document separat distinct al legământului, ci doar ca o admi-

nistrație diferită intitulată - Legământ al Harului, atunci am fost 

învățați să contrazicem chiar cuvintele pe care Cuvântul lui Dum-

nezeu le folosește și care nu ar avea loc în sistemul nostru. Trebuie 

să ne examinăm în mod serios sistemul nostru teologic, dacă 

acesta nu poate accepta și folosi termeni biblici pe care Duhul 

Sfânt îi utilizează. Dacă teologia noastră nu poate accepta faptul că 

Duhul Sfânt întotdeauna conectează cele zece porunci, atunci când 

sunt văzute ca un întreg, cu expresia „cuvintele legământului”, 

care au fost scrise pe tablele de piatră la muntele Sinai, atunci în 

teologia noastră ceva este greșit.  
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CAPITOLUL 5.  

CELE ZECE PORUNCI SUNT         
DOCUMENTUL LEGĂMÂNTULUI, 

UN DOCUMENT „LEGAL”                   
SAU „AL FAPTELOR” 

 

 

Tablele de piatră pe care a scris Dumnezeu cele zece porunci 

nu erau doar un document al legământului sumarizat și distinct; 

ele constituiau documentul legământului, un document specific 

și legal care puneau bazele națiunii Israel la Muntele Sinai ca nați-

une specială înaintea lui Dumnezeu. Chivotul legământului stabi-

lea faptul că cele zece porunci constituiau acest document specific 

care sumariza termenii legali ai legământului, baza pentru relația 

specială a națiunii Israel cu Dumnezeu. Cele zece porunci erau „cu-

vintele legământului” pe care Dumnezeu l-a făcut cu Israelul la Si-

nai. Exod 34:27, 28 și Deuteronom 4:13 împreună cu alte pasaje 

afirmă aceste lucruri în mod clar. Cele zece porunci erau ținute în 

chivotul legământului pentru că ele erau sumarul documentului 

legământului și îl păstrau pe Israel cu un statut special înaintea lui 

Dumnezeu.  
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Chiar numele cutiei în care erau puse cele zece porunci și 

criteriile stricte legate de transport și întreținere a acestei cutii de-

monstrau în mod clar adevărata semnificație a tablelor legămân-

tului, cele zece porunci. Nicăieri în Cuvântul lui Dumnezeu nu ni 

se precizează că acel chivot al legământului avea semnificația pe 

care o avea datorită faptului că legea veșnică morală și neschim-

babilă ar fi fost pusă acolo. Ele găzduiau documentul vechiului le-

gământ, care o constituiau pe Israel ca națiune specială înaintea 

lui Dumnezeu și oferea termenii importanți ai acestei relații sau 

legământului stabilit între cele două părți. Chivotul nu era „chivo-

tul legii morale”. Era „chivotul legământului”, iar termenii legă-

mântului erau cele zece porunci scrise pe tablele legământului 

așezate în chivot.  

Aspectul acesta cu privire la Scripturi care întotdeauna, 
fără excepție, conectează cele zece porunci cu statul 
special al lui Israel înaintea lui Dumnezeu ca națiune unică 
este de o importanță deosebită.  

Mai multe versete din Scriptură scot în evidență în mod clar 

acest lucru. În orice discuție pe această temă, Exodul de la 19 la 24 

constituie unul dintre cele mai importante paragrafe cu privire la 

cele zece porunci. În Exod 19 găsim preambulul transmiterii orale 

a celor zece porunci, care sunt enumerate mai apoi în Exod 20. În 

Exod 24 găsim ratificarea oficială a cărții legământului cu pecetlu-

irea sângelui. Scriitorii unei școli teologice de gândire scot în evi-

dență „harul” arătat de Dumnezeu prin eliberarea Israelului din 

robia Egiptului (Exod 19:3,4), dar se pare că aceeași autori ignoră 

următoarele două versete: 

De aceea, acum, dacă veți asculta de glasul Meu şi veți păzi legă-

mântul Meu, veți fi comoara Mea dintre toate popoarele, căci 

tot pământul este al Meu. Voi Îmi veți fi o preoție împărătească 
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şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care să le spui israe-

liților. 

Este adevărat că Dumnezeu a arătat o favoare specială evre-

ilor prin eliberarea lor din robia Egiptului, dar aceea a fost o răs-

cumpărare fizică. Cei mai mulți dintre acești evrei aveau încă 

inima împietrită și aveau nevoie de convingere pentru a vedea sta-

tutul lor de oameni pierduți (Evrei 3:16-19). Dumnezeu nu a dat 

cele zece porunci unor „oameni răscumpărați (regenerați) pentru 

a-i sfinți”. O astfel de perspectivă nu este corectă pentru că cei mai 

mulți dintre oameni nu erau credincioși regenerați. Dumnezeu a 

dat cele zece porunci pentru a constitui documentul legal al legă-

mântului de viață sau moarte al unei națiuni compusă cel mai 

mult din păcătoși mândri și doar câțiva credincioși regenerați, a 

căror menire era mijlocul de conducere a celor dintâi la credință în 

Evanghelia predicată de Avraam. Așa cum vom vedea și mai târ-

ziu, funcția și scopul primar al celor zece porunci a fost o lucrare a 

morții prin convingerea conștiinței de vinovăție.     

Nu trebuie să amestecăm scopul lui Dumnezeu în darea legă-

mântului la Sinai cu natura legământului în sine. Dacă te uitai la 

legământ în sine, nu era nicio picătură de har, însă cu toate acestea 

Dumnezeu și-a arătat harul Său prin faptul că a oferit Israelului 

acest legământ. Era instrumentul necesar prin care Dumnezeu să 

aducă convingere de păcat și să conducă la mântuire prin credință 

în Evanghelia predicată de Avraam. Prin convingerea de păcat, ta-

blele de piatră funcționau la nivelul conștiinței ca un serviciu adus 

morții; puteau să facă acest lucru dacă avea statutul de legământ 

cu puterea de viață și moarte. Sinai a fost cu adevărat servitorul 

Evangheliei harului, dar nu trebuie să îl înlocuim sau confundăm 

cu însăși Evanghelia harului.  

John Owen este unul dintre scriitorii reformați tradiționali 

care constituie o excepție de la regulă. El a văzut clar că cele zece 

porunci erau un document legal al legământului fără har. El este 
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unul dintre puțini scriitori (iar John Bunyan este altul dintre aceș-

tia) care au știu cum să separe legea de har. Unii s-ar putea să ne 

acuze că îl interpretăm greșit pe Owen când vom reda următorul 

citat al lui. Dar în niciun fel eu nu sugerez că John Owen era un te-

olog al noului legământ. Dacă aș face o astfel de afirmație, ar fi o 

reprezentare greșită a gândirii lui Owen. Oricum, ceea ce afirmăm 

și vrem să dovedim este că definiția dublă pe care Owen o oferă 

termenului lege este exact ceea ce credem și noi cu privire la înțe-

lesul legii. Aceste citate sunt extrase dintr-o predică din Romani 

6:14 intitulată „Nu sunteți sub lege, ci sub har”, predică care a fost 

publicată de soția lui după ce Owen a murit. A fost unul dintre ul-

timele lucruri pe care le-a scris: 

Putem să privim legea în două feluri: 1. Întreaga revelație a lui 

Dumnezeu din Vechiul Testament. În felul acesta putem regăsi 

har în ea și astfel oferă viață și lumină și putere împotriva pă-

catului așa cum declară și Psalmistul în Ps. 19:79. Dacă te uiți 

în felul acesta la lege, ea conținea nu doar legea învățăturilor, 

dar de asemenea și promisiunea și puterea pentru biserică. Dar 

în contextul acesta nu se vorbește despre lege în felul acesta, și 

nici nu se împotrivește nicăieri harului. 2. Regula legământu-

lui pentru ascultarea perfectă: „Fă cutare lucru și vei trăi”. În 

acest sens ni se spune că oamenii se află sub lege, în contrast cu 

a fi sub har. Ei se află sub puterea ei, sub regula ei, sub condițiile 

ei, sub autoritatea ei, ca legământ.10  

Owen arată clar că exista har în lege atunci când legea era 

înțeleasă ca reprezentând Scripturile Vechiul Testament, dar că 

nu era har în lege atunci când era privită ca temeni ai vechiului le-

gământ. Vechiul legământ era un legământ legal / al faptelor. Ta-

blele legământului stabileau condițiile legământului în felul 

acesta: Fă și vei trei, nu asculta și vei muri fără milă (Evrei 10:28). 

Israel era sub „lege” pentru ca această lege era un legământ pentru 

                                                   
10 John Owen, The Works of John Owen (Edinburgh: Banner of Truth, 1965), 7:542. 
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viață sau moarte în sensul în care definea și Owen a doua oară ter-

menul lege. El o numește „regula legământului în vederea ascul-

tării perfecte”.  Owen urmărește gândirea lui Pavel atunci când re-

cunoaște contrastul distinct dintre legământul dat lui Israel și le-

gământul dat bisericii. El comunică într-un mod foarte clar, cel 

puțin în citatul anterior. Israel era „sub lege”,  opusul vieții „sub 

har”. Ei se aflau sub tablele de piatră care reprezentau un legământ 

și asta înseamnă, așa cum arăta și Owen, că ei se aflau „sub puterea 

ei, sub regula ei, sub condițiile ei, sub autoritatea ei, ca legământ”.  

Owen afirmă cu tărie că nu era o picătură de har în lege, 

atunci când această lege era adusă discuție ca reprezentând legă-

mântul legal dat națiunii Israel la Sinai: 

În al patrulea rând, Hristos nu este în Lege; El nu este propus 

prin ea și de asemenea nici comunicat prin ea; și de aceea nu 

suntem făcuți părtași cu El. Aceasta este lucrarea harului, a 

Evangheliei. În ea este descoperit Hristos; prin ea ne este propus 

și prezentat...  11 

Dacă această afirmație fie ne șochează, fie ne derutează, în-

seamnă că nu am înțeles doctrina biblică cu privire la lege și har. 

Nu am priceput pe deplin natura, scopul și funcția celor zece po-

runci care reprezintă documentul legământului. Am eșuat în a ve-

dea că Dumnezeu a dat tablele de piatră Israelului ca slujitoare ale 

morții. Documentul legământului trebuia să îi împingă pe oameni 

la credință în Evanghelia predicată de Avraam. Nu îl înțelegem 

nici pe Hristos, nici Evanghelia în termenii fă și vei trăi, nu asculta 

și vei muri – iar aceștia sunt termenii specifici puși înaintea evrei-

lor la Sinai pe tablele legământului. Evrei și-au luat angajamentul 

de asculta până la moarte tocmai față de acești termeni. Neascul-

tarea evreilor față de acești termeni ai legământului a cauzat robi-

ile și respingerea finală a națiunii.  

                                                   
11 Ibid. 551. 
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Mulți dintre reformați vor sublinia actul îndurării lui Dum-

nezeu prin răscumpărarea fizică a Israelului din Egipt, dar vor 

nega faptul că imediat după aceea Dumnezeu îl pune pe Israel     

într-un legământ legal condiționat la Sinai. Este uluitor în mod 

special pentru că este așa de clar afirmat în Scripturi. Cred că este 

ușor de observat că termenii de bază ai acestui legământ legal con-

diționat nu erau nimic altceva decât tablele legământului pe care 

erau scrise cele zece porunci. Observați cu câtă claritate următoa-

rele versete din Scriptură arată acest adevăr cu privire la natura 

acestui legământ condițional prin termenii „dacă / atunci”: 

„Ați văzut ce le-am făcut egiptenilor, cum v-am purtat pe aripi 

de vulturi şi v-am adus la Mine. De aceea, acum, dacă veți as-

culta de glasul Meu şi veți păzi legământul Meu, (atunci) veți 

fi comoara Mea dintre toate popoarele, căci tot pământul este 

al Meu. Voi Îmi veți fi o preoție împărătească şi un neam 

sfânt.” Acestea sunt cuvintele pe care să le spui israeliților. 

Este aproape imposibil să faci ca relația dintre termenii 

„dacă/atunci” să spună altceva decât faptul că acest legământ le-

gal promite anumite binecuvântări ca răsplată pentru ascultare 

față de termenii legământului. Statutul special național al Israelu-

lui se baza tocmai pe cele zece porunci care erau documentul legă-

mântului; legământul era condiționat; era un legământ legal / al 

faptelor care promitea viață și amenința cu moartea. Așa cum am 

menționat puțin mai sus, Israel nu a devenit niciodată adevărata 

națiune sfântă. Ea a fost înlăturată fără a moșteni binecuvântările 

promise în text. Biserica este adevărata „națiunea sfântă” sau Isra-

elul lui Dumnezeu și toți care fac parte din ea sunt „împărați și pre-

oți” (o împărăție de preoți – vezi        1 Petru 2:5-10). Hristos, cheza-

șul Noului legământ (Evrei 7:22) a ținut termenii vechiului legă-

mânt pentru oamenii Lui și a câștigat orice binecuvântare pro-

misă. Când texte, precum acela din Deuteronom 7:6, vorbesc des-

pre Israel ca fiind o „națiunea sfântă” aleasă pentru a fi un popor 



TABLELE DE PIATRĂ ȘI ISTORIA RĂSCUMPĂRĂRII   |   JOHN G. REISINGER 

pag 61 

special nu înseamnă că ele ne comunică faptul că acești oameni 

erau mântuiți și sfințiți, aleși în Hristos mai înainte de întemeie-

rea lumii. Ei au fost aleși cu adevărat, ca națiune fizică dintre toate 

celelalte popoare, dar acest adevăr nu este același lucru cu învăță-

tura despre alegerea pentru mântuire. Ei au fost cu adevărat elibe-

rați din robia Egiptului, dar nu au fost răscumpărați prin sângele 

lui Hristos și eliberați din robia păcatului. Au fost unii dintre ei 

care au fost mântuiți individual în contextul națiunii, dar aceea nu 

era condiția majorității populației. Evrei 3:18-4:2 vorbește clar 

despre aceste aspecte.  

Chiar și o comparație rapidă dintre Exod 19:5 și 1 Petru 2:9 

va demonstra că deși ambele texte folosesc același cuvinte12, ter-

menii au semnificații diferite. Aceste cuvinte se referă la națiunea 

Israel ca națiune printre celelalte națiuni și ca fiind „poporul (na-

țional) special al lui Dumnezeu”. Aceleași cuvinte sunt folosite 

pentru a prezenta adevăratul Israel al lui Dumnezeu sau Trupul 

răscumpărat al lui Hristos. Exod 19 ne oferă o listă a binecuvântă-

rilor speciale pe care Dumnezeu le-a promis Israelului în condițiile 

în care aceștia vor asculta de termenii legământului (Cele zece po-

runci). Israel nu a împlinit niciodată termenii și de aceea nu a pri-

mit niciodată aceste binecuvântări. Israelul a fost abandonat, ca și 

națiune, pierzându-și privilegiile speciale naționale. 1 Petru 2:9 

arată că biserica moștenește aceste binecuvântări doar pentru că 

Hristos a ținut legământul în locul ei. Observați comparația cu-

vânt cu cuvânt dintre Exod și Petru: 

Exod 19: 5, 6 1 Petru 2: 9 

De aceea, acum, dacă veți asculta de 

glasul Meu şi veți păzi legământul Meu, 

(atunci) voi veți fi  

Însă voi sunteți (pentru că Hristos a 

ținut legământul pentru voi) 

 

                                                   
12 Am dezvoltat această idee oferind mai multe detalii în cartea Cele patru semințe ale lui 

Avraam.  
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comoara Mea dintre toate popoarele, 

căci tot pământul este al Meu. Voi Îmi 

veți fi  

o spiță aleasă ... un popor care este po-

sesiunea lui Dumnezeu 

o preoție împărătească şi  o preoție împărătească ... 

un neam sfânt. un neam sfânt ... 

Atât începutul, cât și sfârșitul poziției și beneficiilor 
speciale ale Israelului sunt conectate cu ținerea sau 
încălcarea celor zece porunci.  

Pasajul de mai sus (Exod 19:5, 6) cu certitudine dovedește 

ideea instituirii națiunii Israel ca și națiune. Consumarea acestui 

statut special al lui Israel dovedește același lucru. Poziția și benefi-

ciile speciale ale Israelului s-au sfârșit în momentul în care legă-

mântul s-a terminat, legământ care îi constituise ca națiune. Unul 

dintre cele mai importante versete din Noul Testament, fie că este 

privit dintr-o perspectivă Dispensaționalistă, fie a Teologiei Legă-

mântului, este Matei 27:51. Cu certitudine marchează sfârșitul 

atât al unei dispensații, cât și al înțelegerii legământului. În mo-

mentul în care Hristos și-a dat duhul pe cruce și a murit, sângele 

Lui a ratificat noul legământ, anulând în acest fel vechiul. Întreaga 

împărăție teocratică fondată la Sinai s-a sfârșit în același moment. 

Ambele evenimente au avut loc atunci când degetul lui Dumnezeu 

a rupt perdeaua din templu de sus până jos. Calea în Sfânta Sfinte-

lor este deschisă acum pentru credincioși 24/24. Același Dumne-

zeu care a scris primul legământ cu degetul Lui scrie acum un alt 

mesaj cu același deget, rupând perdeaua și deschizând calea în pre-

zența Lui pentru toți care vin. Primul legământ a spus, „Nu vă 

apropiați și nu atingeți pentru că dacă o faceți veți muri”, dar în 

noul legământ, care îl înlocuiește pe cel vechi, Dumnezeu spune: 

„Veniți, sunteți bineveniți, ușa este larg deschisă.” Schimbarea le-

gămintelor face diferența în următoarele versete: 
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Domnul i-a zis: „Spune-i fratelui tău, 

Aaron, să nu intre oricând în Locul 

Preasfânt, dincolo de draperia dinain-

tea Capacului Ispășirii, care este pe 

chivot, ca să nu moară ...                                                   

Levitic 16:2 

Așadar, fraților, întrucât îndrăznim 

să intrăm în Locul Preasfânt prin sân-

gele lui Hristos, prin calea cea nouă şi 

vie ... să ne apropiem ... în siguranța 

deplină a credinței ...                                                 

Evrei 10:19-22 

În acel moment în care perdeaua a fost ruptă, statutul și pri-

vilegiile națiunii Israel s-au sfârșit13 împreună cu toate celelalte 

lucruri care aveau legătură cu legământul. Preoția lui Aaron s-a 

terminat, jertfele s-au sfârșit, cortul întâlnirii nu mai era sfânt și 

tablele legământului (Cele zece porunci) din chivotul legământu-

lui nu mai erau valide ca fundament al legământului special pe 

care Dumnezeu l-a stabilit cu Israelul. Un „legământ mai bun” așe-

zat pe „promisiuni mai bune” (Evrei 8:6) a înlocuit tablele de pia-

tră. „Momentul” descris de Matei este exact momentul în care are 

loc schimbarea istorică decisivă de la vechiul legământ la Noul Le-

gământ.  

Isus a strigat din nou cu glas tare şi apoi Şi-a dat duhul. Şi iată 

că (în engl., versiunea NIV: în momentul acela) draperia Tem-

plului a fost despicată în două, de sus până jos; pământul s-a 

cutremurat, stâncile s-au despicat… (Matei 27:50,51) 

Schimbarea statutului care a avut loc prin schimbarea legă-

mintelor era un adevăr disprețuit de evrei. Cuvintele „nu este nicio 

diferență” distrugeau orice picătură de mândrie cu privire la drep-

turile lor prin naștere, cu privire la circumcizie și cu privire la po-

sesiunea exclusivă pe care o dețineau asupra legii. Două lucruri au 

avut loc prin venirea împărăției harului. În primul rând, în omul 

cel nou sau în trupul lui Hristos credinciosul dintre neamuri era 

făcut egal cu acela dintre evrei (Efeseni 2:14-16) și în al doilea rând 

                                                   
13 Cred că Scriptura face o distincție clară între Israel ca și națiune și Israel ca și grup etnic. 

Primul este terminat, însă nu și cel de-al doilea. Pentru o prezentare clară cu privire la spe-

ranța etnică pentru viitor a Israelului vedeți John Murray, The New International Commen-

tary on The New Testament, The Epistle of Romans, vol II (Grad Rapids, MI,, Wm. B. Eer-

dman’s Publishing Co., 1977), pp 65-90 
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necredinciosul evreu era redus la același nivel și statut înaintea lui 

Dumnezeu cu câinii neamurilor necredincioși. Înainte de a veni 

Hristos, era o diferență mare între evrei și neamuri cu privire la 

privilegii (vezi Efeseni 2 și Romani 9), dar în momentul în care 

Trupul lui Hristos a venit împreună la Pentecost și când iudaismul 

în totalitatea lui s-a sfârșit, nu au mai existat niciun fel de dife-

rențe. Așa cum în Hristos toți credincioșii se bucură de același sta-

tut, tot așa în afara lui Hristos toți oamenii au statut asemănător.  

Orice încercare de a păstra aspectele distincte ale vechiului 

legământ, contrare noului legământ, era doar o expunere a respin-

gerii lui Hristos ca Mesia de către evrei. Națiunea evreiască nu doar 

că a respins mesajul vorbit de Hristos, dar ei au și ignorat una din-

tre cele mai importante lecții obiective pe care Dumnezeu a oferit-

o. Nu știm dacă au cusut înapoi perdeaua sau dacă au confecționat 

alta nouă, dar indiferent de ceea ce au făcut, prin faptul că au păs-

trat perdeaua au tăgăduit orice promisiune împlinită de Dumne-

zeu și au dobândit toate judecățile despre care vorbeau profeții lor. 

Vremurile lui Mesia și binecuvântările Evangheliei către toți oa-

menii, după cum fusese promis lui Avraam, au sosit în sfârșit. Din 

păcate, națiunea evreiască nu a crezut acest adevăr. „Nu este nicio 

diferență” nu a putut străpunge ochii lor orbi și inimile lor mândre 

de evrei favorizați altădată.  

Odată cu ruperea perdelei, Sfânta Sfintelor nu a fost sin-

gura parte a templului cu care s-a sfârșit; nu mai exista un loc care 

să separe curtea neamurilor. Pavel ne pune înaintea ochilor inima 

acestui adevăr în Romani 2 și 3; 9:1-18; 10:1-11; Efeseni 2:11-21 și 

Galateni 3:19-27. 
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Cele zece porunci sau tablele de piatră constituiau 
documentul legământului care îl fonda pe Israel ca și 
națiune. 

La „legământ” au fost adăugate multe detalii care explicau 

și aplicau termenii legământului scriși pe tablele legământului, di-

versificând domeniile vieții și închinării. Întreaga secțiune din 

Exod 20-22 este intitulată „cartea legământului”. Legea lui Moise 

includea tot Pentateuhul și câteodată numit „legea” sau „legămân-

tul”. Poate că ar trebui să privim tablele legământului ca pe un do-

cument sumar care stătea în picioare pentru toată înțelegerea le-

gământului, în același fel în care semnul stătea în picioare pentru 

întreg legământul. Oricum, trebui să privim tablele de piatră sau 

cele zece porunci ca pe un document special al legământului care 

îl constituiau pe Israel ca națiune în același fel în care Constituția 

Statelor Unite este documentul legământului ce constituie SUA ca 

națiune. Faptele Congresului, deciziile Curții Supreme, regulile 

IRS-ului, legile ministerului Sănătății și Alimentației etc., toate 

sunt parte a „legii Statelor Unite ale Americii” după cum legile ju-

diciare, ceremoniale, sociale, cu privire la sănătate erau parte a „le-

gii lui Moise”. Cu toate acestea, Constituția rămâne un document 

separat și specific pe care stau toate celelalte legii. Putem spune că 

același adevăr este valabil și cu privire la tablele legământului sau 

cele zece porunci.  

Documentul Legământului Documentul Legământului 

Cele zece porunci Constituția 

Legile din cartea legământului Legile Congresului 

Judecători Curtea supremă 

Legile civile și sociale Ministerul Justiției 
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Legi cu privire la sănătate Ministerul Sănătății 

Legi cu privire la zeciuială Ministerul Economiei 

Legea lui Moise Legea Statelor Unite ale Americii 

Concluzie 

Tabelul de mai sus scoate în evidență ideile principale pe 

care încercăm să le stabilim. Cele zece porunci reprezintă cu ade-

vărat un document care subliniază termenii specifici ai legămân-

tului. Ei funcționează asemenea unui document fundamental, 

precum Constituția Statelor Unite ale Americii. În America, dife-

rite agenții cu legi specifice au fost create pentru a direcționa anu-

mite aspecte ale vieții cetățenilor americani care se supun consti-

tuției; în același fel Israel trebuia să se țină de anumite legi care gu-

vernau aspecte diferite ale vieții lor sub legământ. Trebuie să evi-

tăm două probleme. În primul rând, așa cum Constituția Statelor 

Unite nu conține toată legea guvernamentală a țării, tot așa nici 

cele zece porunci nu înseamnă „toată legea lui Dumnezeu” pentru 

Israel. În al doilea rând, nu putem nega faptul că atât Constituția 

cât și tablele legământului, cele zece porunci, reprezintă docu-

mentele de bază pe care sunt constituite națiunile.  

Opoziția principală adusă argumentului că cele zece po-

runci ar fi documentul legal al legământului este că această per-

spectivă nu poate fi în acord cu învățătura despre „legământul 

faptelor făcut cu Adam înainte de cădere și un legământ al harului 

făcut cu Adam după cădere”.  Într-un astfel de context nu poate fi 

un legământ al faptelor înainte ca Adam „să eșueze în a câștiga vi-

ață” sub așa-numitul legământ al faptelor din Eden. Și nici nu ar 

mai putea fi un legământ al faptelor în contextul în care un așa nu-
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mit legământ al harului ar fi fost stabilit. Tranzacția de la Sinai tre-

buie să fie văzută ca o „administrare a legământului de har” sau 

atunci întreg sistemul ar trebuie fie distrus. Muntele Sinai nu 

poate fi un legământ legal, dacă conceptul unui „legământ al fap-

telor / legământ al harului cu Adam” este acceptat.  
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CAPITOLUL 6.  

CELE ZECE PORUNCI, CA                
TERMENI AI LEGĂMÂNTULUI,      

AU FOST DATE DOAR                      
NAȚIUNII ISRAEL 

 

 

Scripturile Vechiului Testament afirmă în mod repetat că 

termenii legământului scriși pe tablele de piatră au fost stabiliți 

doar cu Israelul. Ne-am uitat la acest adevăr în capitolul 1 atunci 

când am privit la prima referință din Biblie a expresiei Cele zece po-

runci. Scriptura este clară când afirmă că Cele zece porunci au fost 

date doar națiunii Israel ca document al legământului: 

Scrie aceste cuvinte, căci pe temeiul lor am încheiat legământ 

cu tine şi cu Israel, i-a mai spus Domnul lui Moise. Moise a stat 

cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopți, timp în care n-

a mâncat deloc pâine şi n-a băut deloc apă. El a scris pe table 

cuvintele legământului, Cele Zece Porunci. (Exod 34:27, 28) 

Atunci când Moise le reîmprospătează mintea evreilor cu 

privire la legământul relațional cu Dumnezeu, afirmă specific că 
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legământul (Cele zece porunci) a fost dat doar Israelului la Horeb. 

Acest aspect este clar afirmat în următorul text: 

Domnul, Dumnezeul nostru, a încheiat cu noi un legământ 

[adu-ți aminte că termenii legământului sunt Cele zece porunci 

sau tablele de piatră] la Horeb. Nu cu strămoșii noștri a înche-

iat El legământul acesta, ci cu noi, cei ce suntem în viață astăzi. 

(Deuteronom 5:2,3) 

Moise insistă asupra faptului că acest legământ „nu a fost 

făcut cu strămoșii noștri”, referindu-se la patriarhi, 14 ci cu oame-

nii care au ieșit din Egipt. Apoi repetă cuvintele legământului sau 

cele zece porunci, pe care Dumnezeu le-a scris pe tablele legămân-

tului la Sinai.  

Profeții au văzut venirea unui nou legământ și au vorbit 

despre aceasta în termeni strălucitori. De fiecare dată când au pus 

în contrast vechiul și noul legământ, au afirmat când și cu cine a 

fost încheiat vechiul legământ. Observați acest lucru în pasajul 

clasic din Ieremia: 

„Iată, vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel şi 

cu casa lui Iuda un nou legământ, nu ca legământul pe care l-

am încheiat cu strămoșii lor, în ziua când      i-am luat de mână 

ca să-i scot din țara Egiptului...” (Ieremia 31:31,32) 

Din pasaj observăm următoarele aspecte: 

1. Dumnezeu spune că El va face un nou legământ... „voi în-

cheia... un nou legământ...” 

2. Noul Legământ va fi diferit în natura sa față de vechiul le-

gământul pe care îl va înlocui... „nu ca legământul pe care l-

am încheiat cu strămoșii lor ...” 

                                                   
14 Autorul epistolei către Evrei arată fără îndoială, asemenea profeției din Ieremia 31:33, că 

„strămoșii” la care se referă Moise în pasajul acesta sunt patriarhii. Dacă Moise ar fi făcut 

această afirmație pentru a se referi doar la părinții oamenilor cărora le vorbește ar fi impli-

cat o contradicție.   
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3. Legământul vechi care urma să fie înlocuit era legământul 

pe care Dumnezeu îl făcuse la Sinai numai cu Israelul. „ca 

legământul pe care l-am încheiat cu strămoșii lor, în ziua 

când i-am luat de mână ca să-i scot din țara Egiptului ...” 

Cum este posibil să citești aceste cuvinte din Ieremia și să 

spui, „Dumnezeu de fapt nu promitea că va face cu Israelul un nou 

legământ diferit. De fapt, El promitea o nou administrare a acelu-

iași legământ sub care ei erau”? Mi se pare că astfel de afirmații 

contrazic ceea ce spune Ieremia. Iar restul Bibliei coincide cu ceea 

ce spune Ieremia despre această temă. Următorul pasaj din 1 Îm-

părați pare că deviază puțin tocmai pentru a adăuga la lucrurile pe 

care le afirmăm noi aici: 

În Chivot nu se mai aflau decât cele două table de piatră puse de 

Moise la Horeb, atunci când Domnul a încheiat legământ cu is-

raeliții, după ce aceștia au ieșit din țara Egiptului. (1 Împărați 

8:9) 

Expresiile din acest text table de piatră, Moise la Horeb, a în-

cheiat un legământ cu israeliții sunt aceleași ingrediente-cheie pe 

care noi le punem întotdeauna împreună cu cele zece porunci. 

Acest pasaj al Scripturii folosește cuvântul „când” de două ori 

(n.trad.: în engleză; în română apar când și după). Putem să punem 

punct după copiii lui Israel (în română israeliții - n.trad.) și tot nu 

am pierde argumentul. Ultima frază din propoziție „după ce aceș-

tia au ieșit din țară” este aproape excesivă. Duhul Sfânt parcă a 

vrut să fixeze în mințile noastre această idee.  

Scripturile Noului Testament întotdeauna conectează 
vechiul legământ sau cele zece porunci doar cu Israel.  

Evrei 8:8-9 este interpretarea apostolică a pasajului din Ie-

remia 31:31,32. Nu există niciun fel de dubiu în mintea scriitoru-

lui epistolei către Evrei cu privire la: 1. când a fost încheiat vechiul 
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legământ; 2. cu cine a fost încheiat legământul; 3. sau că noul le-

gământ va fi diferit de vechiul legământ. Pasajul este clar:  

„Iată, vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel 

şi cu casa lui Iuda un nou legământ, nu ca legământul pe care l-

am încheiat cu strămoșii lor, în ziua când i-am luat de mână ca 

să-i scot din Egipt...” (Evrei 8:8,9) 

Nu vreau să mai bat pasul pe loc cu privire la un fapt foarte 

clar arătat. Oricum, spun cu sinceritate că nu pot înțelege cum oa-

meni care cred în inspirația verbală a Bibliei pot refuza în a accepta 

și în a folosi aceste cuvinte ale Duhului Sfânt inspirate. Fie ca citi-

torul să judece pentru el însuși: (1) A promis Dumnezeu în mod 

specific un nou legământ sau a promis doar o nouă administrare a 

aceluiași legământ? (2) A încheiat Dumnezeu vechiul legământ cu 

Israel la Sinai sau cu Adam în grădina Edenului? Ce spune Scrip-

tura? Marea diferență dintre națiunea Israel și Neamuri era că ei 

aveau legea ca legământ și Evanghelia ca promisiune, în contrast 

cu aceia care nu aveau lege și erau fără legământ și fără speranță 

(Efeseni 2:11-21) 

Următorul pasaj este un verset cheie pentru aspectele aces-

tea particulare prezentate: 

Când neamurile – care nu au Legea – fac în mod natural lucru-

rile Legii, prin aceasta, ele, care nu au Legea, își sunt singure 

lege. Ele arată astfel că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor. 

De asemenea, şi conștiința lor arată că acest lucru este adevă-

rat... (Romani 2:14) 

Cuvântul „lege” din acest pasaj trebuie să se refere la tablele 

de piatră ca document al legământului. Nu poate face referire doar 

la „conștiință” deoarece Pavel deja a prezentat în capitolul 1 că toți 

oamenii (atât evrei, cât și neamuri) sunt fără scuză, iar la începutul 

acestui capitol 2 că orice om (evreu sau păgân) care exercită jude-

cată morală cu privire la o altă persoană devine el însuși subiectul 

judecății. Toți oamenii au un anumit simț al datoriei etice. Pavel 
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vorbește însă despre o lege pe care unii oameni nu o au cu sigu-

ranță. Mai departe, dacă toți oamenii, evrei și neamuri deopotrivă, 

au cu adevărat lege în sensul în care Pavel folosește termenul în 

acest capitol, atunci argumentul lui nu ar avea înțeles. El de fapt s-

ar contrazice. Ideea pe care Pavel o transmite prin acest pasaj este 

aceea a vinovăției mai mari a evreilor față de neamuri. Baza aces-

tui argument este tocmai faptul că neamurile „fără lege” trăiesc vi-

eți mai bune decât evreii care „au legea”. Doar evreii aveau parte 

de acest dar special al legii ca și document al legământului. Și legea 

specifică despre care vorbește aici este legea scrisă pe tablele de pi-

atră ca termeni ai legământului. Acesta este un exemplu al tablelor 

mărturiei sau cele zece porunci, care sunt folosite ca martor împo-

triva Israelului pentru a-i arăta marea vinovăție.  

În Romani 2:14, Pavel nu poate vorbi despre așa numită 

lege ceremonială. Orice ar fi legea în acest pasaj, ea convinge con-

știința de păcat. Conștiința, prin natura ei și fără o revelație speci-

ală, nu poate convinge oamenii de neascultare față de o lege „cere-

monială”. O dovadă că sabatul nu este de aceeași natură cu cele-

lalte nouă este că niciodată nu am descoperit nici măcar un singur 

exemplu despre cineva care cunoștea prin natura lucrurilor des-

pre legea sabatului care a fost dată doar Israelului. Acea lege parti-

culară întotdeauna trebuia învățată doar prin revelație specială, 

așa cum s-a întâmplat și cu Israelul la Sinai.15 Neamurile în mod 

intuitiv știu că preacurvia este greșită și știu că ar trebui să i se în-

chine lui Dumnezeu, dar ei nu știu despre acest ciclu - o zi din șapte 

sau despre un sabat sfânt, până în momentul în care sunt învățați. 

Este ușor să folosești citatul din Romani 2:14 greșit. Pavel 

nu spune că legea este scrisă în inimile neamurilor, ci că lucrarea 

                                                   
15 John Bunyan a scris un articol excelent prin care dovedește că sabatul zilei a șaptea nu 

poate fi o hotărâre a creației. Din câte știu, nimeni nu a încercat vreodată să-i răspundă ar-

gumentării pe care o prezintă. Vezi Works of John Bunyan, (Grand Rapids, MI) Baker Book 

House, 2:359-367. Vezi de asemenea: John G. Reisinger, Sabatul Credinciosului (Frederick, 

MD: New Covenant Media, 2002). 
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legii este scrisă. Scopul legii este să „lucreze mânie” (Romani 4:15). 

Dumnezeu a dat-o pentru a împlini scopul respectiv. Și „va lucra 

mânie” în măsura în care legea, indiferent despre ce lege vorbești, 

este cunoscută. Pavel spune că anumite comportamente dovedesc 

că există o convingere în toți oamenii cu privire la ce este corect și 

greșit. Acest aspect dovedește conștiința ca fiind vie și împli-

nindu-și scopul chiar și în neamuri. De fapt, conștiința este mai vie 

și mai puternică în ei decât în evrei. Puterea conștiinței arată „lu-

crarea legii scrisă în inimile lor”. „Lucrarea” legii este să acuze și să 

scuze în acord cu standardele pe care le descoperă; condamnă 

toate încălcările şi lucrurile rele cunoscute și răsplătește asculta-

rea față de toate lucrurile cunoscute ca fiind corecte. Toți oamenii 

au o conștiință și toți experimentează, mai mult sau mai puțin, 

convingere față de ceea ce au făcut greșit sau corect în diferite si-

tuații.  

De fapt, Israelul „avea legea”, dar nu avea scrisă „lucrarea 

legii” în inimile lor. Conștiința lor era împietrită. Neamurile nu 

aveau „legea”, dar aveau „lucrarea legii” în inimile lor. Legea poate 

doar să „lucreze” și să convingă de vinovăție dacă un individ are 

cunoștință de termenii acelei legi. Prin faptul că Dumnezeu le-a 

dat evreilor legea ca un legământ, le-a luminat mintea și le-a ascu-

țit conștiința. El le-a plasat conștiința sub vechiul legământ și sub 

amenințarea acestuia cu judecată. Acest lucru a cauzat moartea 

dureroasă a oricărei speranțe de viață veșnică, în toți acei care au 

experimentat sfârșitul a ceea ce legea legământului trebuia să 

aducă, adică convingere de vinovăție. Aceeași lege de fapt și de 

drept „a orbit” restul evreilor în neprihănire de sine și i-a decăzut 

spiritual mai mult decât Neamurile.  

Era un act de „îndurare” a lui Dumnezeu să le dea legea prin 

care să omoare speranța evreilor în propriile lor eforturi. Oricum, 

a fost nevoie de un legământ al legii cu puterea vieții și morții pen-

tru a împlini acest lucru. În tablele de piatră nu găsești nici măcar 
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o picătură de har, însă a fost Dumnezeul plin de milă care a dat Is-

raelului un document al legământului care avea menirea să pregă-

tească inima în vederea primii harului lui Dumnezeu! 

Indiferent dacă cititorul este de acord sau nu este acord cu 

ceea ce a citit, un lucru este cert. Nu putem schimba un pasaj din 

Scriptură care afirmă în mod accentuat că Israelul a avut o lege 

specifică pe care neamurile nu au avut-o. Nu putem introduce 

într-un astfel de text ideea că „toți oamenii au avut aceeași lege”. 

Dacă facem asta atunci distrugem textul. Eu nu pot vedea pe Pavel 

referindu-se în pasajul de față la nimic altceva decât la tablele de 

piatră care constituiau documentul legământului.  

Mă amuză și mă uimește să privesc oameni cum oscilează 

ba într-o parte, ba într-alta, datorită faptului că nu pot așeza un 

astfel de pasaj clar din Scriptură în sistemul lor teologic. Dacă „le-

gea morală veșnică și neschimbătoare” ar constitui discuția noas-

tră de față, atunci susținătorii Teologiei Legământului ar insista 

că legea morală (Cele zece porunci) este scrisă pe inimile tuturor 

oamenilor. Dar dacă discutăm despre canonul conduitei credinci-

oșilor zilelor noastre, aceiași oameni vor insista că în regenerare 

„legea morală” (Cele zece porunci) este scrisă în inimile noastre de 

Duhul Sfânt. În ambele cazuri, se vorbește despre aceeași lege des-

pre care Scriptura spune în mod clar că a fost dată doar națiunii 

Israel la Sinai pe tablele de piatră. 

Atunci când toate aceste fațete ale Teologiei Legământului 

sunt puse împreună, se pare că ceva lipsește. (1) Dacă primul 

punct este adevărat, adică că așa numita „lege morală” reprezintă 

cele zece porunci și că această „lege morală” dată lui Israel la Sinai 

(Cele zece porunci) este scrisă pe inimile tuturor oamenilor, atunci 

este imposibil să afirmăm că Neamurile sunt „fără lege”. Nu pot să 

fie lipsiți de însăși legea care le este scrisă în inimi. (2) Dacă cel de-

al doilea punct este adevărat, cum că legea scrisă în inimile oame-

nilor, dată la Sinai evreilor este de asemenea scrisă și în inimile 
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credincioșilor la regenerare, atunci apare o contradicție clară. Ce 

nevoie mai este să scrii ceva care este scris deja în inimile cuiva? 

Poate că poți să șlefuiești lucrurile puțin, dar nu poți scrie în inimă 

ceva care deja este acolo. 

Trebuie să facem distincția între cele zece porunci ca (1) 

termeni legali ai documentului legământului și (2) obligațiile po-

runcite de fiecare poruncă individual: unele cad în domeniul eticii 

și pot fi clasificate ușor ca și ceremoniale. Când facem această dis-

tincție dintre o entitate unitară și porunci individuale, dispare 

multă confuzie și unele pasaje ale Scripturii mai dificile devin clare 

și simple. Vom ilustra acest lucru folosindu-ne de un pasaj din 

Scriptură. Acest pasaj așezat în contextul lui este foarte important 

pentru o înțelegere corectă a schimbării legămintelor: 

Însă acum El a obținut o lucrare mult mai deosebită, în aceeași 

măsură în care şi legământul pe care El îl mijlocește este mai 

bun, legământ care a fost dat ca o lege, bazat pe promisiuni mai 

bune. Dacă primul legământ ar fi fost fără cusur, atunci nu s-ar 

mai fi căutat loc pentru al doilea. Dar El i-a acuzat, zicând: 

„Iată, vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel şi 

cu casa lui Iuda un nou legământ, nu ca legământul pe care l-

am încheiat cu strămoșii lor, în ziua când i-am luat de mână ca 

să-i scot din Egipt; pentru că n-au rămas în legământul Meu, 

nici Mie nu Mi-a păsat de ei, zice Domnul. Ci acesta este legă-

mântul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel, după acele zile, 

zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în 

inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Şi 

nici unul nu va mai învăța pe vecinul sau pe fratele său, zicând: 

„Cunoaște-L pe Domnul!”, pentru că toți Mă vor cunoaște, de la 

cel mai mic până la cel mai mare, căci le voi ierta fărădelegile şi 

nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor.“ Vorbind despre un 

nou legământ, l-a făcut pe primul învechit, iar ceea ce este înve-

chit şi îmbătrânit va dispărea în curând. (Evrei 8:6-13) 

Deja am notat trei contraste distincte în versetul 6. Am vă-

zut următoarele lucruri: (1) Hristos are o lucrare mai bună decât 
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Aaron, (2) pentru că lucrarea lui Hristos este așezată pe un legă-

mânt nou și mai bun. (3) Legământul pe care Hristos îl adminis-

trează este superior legământului în care a slujit Aaron pentru că 

se bazează pe promisiuni mai bune.  

Versetele de la 7 la 9 ne oferă un context istoric și concluzi-

onează orice discuție cu privire la când (la Sinai) și cu cine (doar cu 

Israel) a fost încheiat vechiul legământ. Versetul 11 continuă con-

trastele distinctive și arată că oricine, fără excepție, în comunita-

tea noului legământ sau biserică, „cunoaște pe Domnul”. Cu alte 

cuvinte, textul dovedește că biserica născută în noul legământ are 

o membralitate regenerată în totalitate. Nu același lucru poate fi 

afirmat despre națiunea care a luat naștere la Sinai. Versetul 10 

scoate în evidență câteva concepte foarte importante: 

Ci acesta este legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel, 

după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor 

şi le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi 

poporul Meu. (Evrei 8:10) 

În primul rând, Dumnezeu promite că va încheia un nou le-

gământ și că acest legământ va fi încheiat cu „casa lui Israel”. Este 

evident că promisiunea pe care o regăsim în Ieremia 33 se referă la 

națiunea Israel. Dar se pare că în textul din Evrei lucrurile nu sunt 

așa de clare cu privire la includerea bisericii în împlinirea promi-

siunii. Îi datorăm înțelegerea acestui adevăr scrisorii lui Pavel că-

tre Efeseni. El afirmă clar în 2:11-22 că evreii și neamurile împre-

ună constituie un nou om în Hristos. Ei sunt un nou templu în care 

Dumnezeu locuiește prin Duhul Lui și condiția lor este unitară. 

Așadar, prin extensie, un legământ pe care Dumnezeu îl face cu 

unul, de fapt îl face cu toți. Sângele care face un om nou din evrei 

și neamuri este același sânge care pune bazele noului legământ (1 

Corinteni 11:25). Acest nou legământ nu poate fi aplicat doar evre-

ilor și nici împins ca și concept valabil doar pentru perioada mile-

niului. Oamenii lui Dumnezeu sunt acum un singur popor, dintre 
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aceștia fac parte oameni din casa lui Israel și dintre națiuni; acest 

popor este inseparabil. Scriitorul nu vorbește despre viitor, ci des-

pre prezent. Una dintre temele cărții Evrei este lucrarea de preoție 

a lui Hristos. Dar acesta nu constituie tema cărții noastre.  

Următoarea idee importantă în acest text este despre pro-

misiunea lui Dumnezeu de a-și așeza legile Lui în mințile celor care 

formează comunitatea Noului legământ și de a le scrie în inimile 

lor. Această afirmație ne face să întrebăm: „Care este diferența în 

acest pasaj, dacă există vreo diferență, între cuvintele „legământ” 

și „legi”? Ce promite mai exact Dumnezeu în acest verset că va 

face? Ce este acest „nou legământ” pe care îl va face și ce legi va 

scrie El în inimi? 

Trebuie să observăm cu atenție că Dumnezeu nu spune: „În 

ziua aceea voi încheia un nou și o administrare mai bună a acelu-

iași legământ pe care i l-am dat Israelului. Voi scrie legea cea veche 

a Sinaiului în inimile noi ale credincioșilor.” În felul acesta citesc 

unii teologi acest pasaj. Tot așa, textul nu spune: „Voi face un nou 

legământ care va distruge toate cele zece porunci și îi va permite 

credinciosului să facă ceea ce va dori.” De acest lucru sunt unii oa-

meni acuzați că spun. Nu, textul și contextul lui mai larg vorbesc 

atât despre un legământ nou și mai bun decât acela de la Sinai, dar 

și despre o nouă experiență cu privire la „legea care va fi scrisă în 

inimii prin locuirea Duhului.” Dacă credinciosul vechiului legă-

mânt a avut aceeași lege care este scrisă în inimile credinciosului 

regenerat din noul legământ, atunci ce mai este așa de măreț și de 

diferit să fi sub noul legământ? Pare că sub ambele legăminte lu-

crurile au stat la fel. Gloria noului legământ s-a pierdut.  

Răspunsurile clare la aceste întrebări stau în înțelegerea ce-

lor trei comparații făcute în versetul 6. De ce a eșuat vechiul legă-

mânt și a fost nevoie de o schimbare a acestuia cu unul nou și mai 

bun? Răspunsul este că vechiul legământ nu putea să ofere sigu-

ranța ascultării necesare față de termenii lui. Nu putea să scrie pe 
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inimă dorința de a împlini lucrurile care erau scrise pe tablele le-

gământului. Putea să scrie pe piatră, dar nu în carne (2 Corinteni 

3). Orice om pierdut, prin natura lui, urăște autoritatea lui Dum-

nezeu (Romani 8:7) și chiar și legea cea mare a lui Dumnezeu nu 

poate schimba răzvrătirea într-o dorință sinceră de a asculta. Ve-

chiul legământ a eșuat în a aduce păcătoșii în prezența lui Dumne-

zeu pentru că nu putea schimba inimile păcătoșilor. Nu putea să 

cucerească păcatul din carne și nici să curețe conștiința de vinovă-

ția păcatului.  

Atenție! Gloria mai mare a Noului legământ nu stă în faptul 

că s-a mai renunțat la unele dintre legile vechiului sau că s-a cobo-

rât standardul. Nu! Gloria stă în faptul că moralitatea care proteja 

obligațiile cerute de tablele de piatră nu mai este cerută de acum 

creștinului. Gloria noului legământ stă în faptul că termenii care 

trebuie împliniți pentru a intra în prezența lui Dumnezeu nu cer 

în niciun fel ascultare din partea noastră. Aceste lucruri sunt ade-

vărate pentru că termenii tablelor legământului au fost în sfârșit 

ținute în totalitate și împlinite în persona și lucrarea chezașului 

nostru, Domnul Isus Hristos. Garanția noastră a câștigat neprihă-

nirea pe care o cerea vechiul legământ și a îndurat blestemul 

groaznic pe care același legământ îl aducea pentru neascultare. 

Gloria noului legământ stă în cuvintele: „S-A SFÂRȘIT”. Pavel de-

clară despre gloria acestui nou legământ în pasajul clasic din Ro-

mani 4:5. Citește cu atenție cuvintele și parafrazarea acestui text: 

Însă celui care nu lucrează [cinstindu-L pe Hristos ca adevăra-

tul Sabat], ci se încrede în Cel [oprindu-se din orice fel de lu-

crare pentru a-și asigura o poziție înaintea lui Dumnezeu și 

doar încrezându-se intră în adevărata odihnă a lui Dumne-

zeu în Hristos] Care-l îndreptățește pe cel neevlavios, credința 

îi este socotită dreptate. (Romani 4:5) 

Aceasta este „odihna” în care intră orice suflet împovărat 

atunci când este plasat sub jugul lui Hristos. Acest jug este diferit 
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față de jugul legământului pe care Moise îl primește la Sinai. Nu ne 

îndoim de faptul că atunci când Isus a făcut invitația redată de Ma-

tei El a avut în minte tocmai aceste lucruri:  

Veniți la Mine, toți cei trudiți şi împovărați, şi Eu vă voi da 

odihnă! Luați jugul Meu asupra voastră şi învățați de la Mine, 

pentru că Eu sunt blând şi cu inima smerită, şi astfel veți găsi 

odihnă pentru sufletele voastre! Căci jugul Meu este bun, iar 

povara Mea este ușoară. (Matei 11: 28 - 30) 

Tot ceea ce se spune în pasajul anterior este în contrast cu 

Moise și cu vechiul legământ. Jugul legământului scris pe tablele 

de piatră erau o povară imposibil de purtat (Fapte 15:10). Jugul 

scris în sângele vărsat pe Calvar este un privilegiu și o desfătare de 

purtat. Noul Legământ nu reprezintă nimic altceva decât Hristos 

însuși și lucrarea Sa finalizată. Când Dumnezeu a spus: „Voi în-

cheia un nou legământ”, El spunea de fapt: „Vi-L voi oferi pe Hris-

tos, care va ține legământul în locul vostru. El va ține legea și va 

muri sub blestemul ei.” Mesajul a devenit acum „s-a sfârșit” în loc 

de „fă cutare lucru sau vei muri”. Noul Legământ spre deosebire de 

vechiul este un legământ al harului și nu al faptelor.  

Atunci despre ce fel de legi se vorbește în Evrei 8:10? Ce legi 

scrie Duhul Sfânt în inimile credincioșilor noului legământ? Evrei 

8:10 nu ne prezintă două seturi de legi diferite care se contrazic 

unul pe celălalt, ca și cum ar fi vorba despre două feluri de morali-

tate. Textul prezintă două seturi de paralele: „Voi pune legile Mele 

în mințile lor” este un contrast paralel cu „niciunul nu va mai în-

văța pe vecinul sau pe fratele său, zicând: „Cunoaște-L pe Dom-

nul!”” Cel de-al doilea set este o înțelegere paralelă de asemenea: 

„Voi scrie legile Mele în inimile lor” cu „toți Mă vor cunoaște”. Le-

gea scrisă în inimi este cunoașterea de Dumnezeu. Cunoașterea de 

Dumnezeu este mai mult decât simpla recunoaștere a existenței 

Lui; este dragoste față de tot ceea ce El se descoperă a fi.  
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Noul legământ nu începe de la zero, ci clădește pe ceea ce 

Dumnezeu a descoperit deja în vechiul legământ. Și în felul acesta 

nu se leapădă de obligațiile poruncite pe tablele de piatră, ci recu-

noaște faptul că tablele de piatră erau o descoperire limitată. Ele 

ofereau revelație care rezulta în recunoașterea caracterului lui 

Dumnezeu, dar nu puteau oferi dragoste pentru Dumnezeul al că-

rui caracter reflecta. Hristos ne descoperă mult mai mult decât ar 

fi putut Moise să ne descopere din Dumnezeu; Hristos este repre-

zentarea exactă a ființei lui Dumnezeu, în timp ce Moise cunoștea 

despre Dumnezeu doar atât cât dorise Dumnezeu să-i arate. Sub 

noul legământ, Hristos adaugă legi care ar fi fost imposibil pentru 

Moise să le dea, dar acest lucru nu însemnă că Hristos îl contrazice 

pe Moise.16 Toate acestea însemnă de fapt că Hristos vorbește unor 

inimi care Îl iubesc pe Dumnezeu. Evrei compară două motivații 

diferite care provin din două legăminte diferite. Ideea principală de 

a „scrie legea în inimi” este despre regenerare, care dă o inimă nouă 

cu dorințe și putere de a asculta. Conținutul a ceea ce este scris nu 

este punctul principal al contrastului, ci mai degrabă motivația; 

dorința de a asculta din inimă.  

2 Corinteni 3 este comentariul Duhului Sfânt la Evrei 8:10. 

Niciunul dintre aceste pasaje nu ne învață că Dumnezeu imprimă 

cuvintele exacte ale Decalogului în inimile noastre. Ambele pasaje 

vorbesc despre efectul plin de putere al regenerării care oferă o ati-

tudine nouă și diferită față de Dumnezeu. Aceste două pasaje ilus-

trează înlăturarea inimii de piatră, care ura tablele de piatră și tot 

ceea ce ele reprezentau. Ele descriu efectul regenerării prin înlocu-

                                                   
16 Am oferit mai multe detalii cu privire la aceste aspecte în cartea mea Dar Eu vă spun. În 

această carte prezint modul în care Hristos îl depășește și înlocuiește pe Moise ca nou Dătă-

tor de Lege, tocmai în același fel în care îl înlocuiește pe Aaron ca Mare Preot. Hristos 

schimbă unele dintre legile lui Moise; pe altele le ridică la un nivel mai înalt; la  altele re-

nunță cu totul și adaugă alte legi care sunt noi. Și toate acestea nu înseamnă că Hristos îl 

contrazice pe Moise ca și cum aceasta ar fi fost greșit. Cartea este pusă la dispoziție de New 

Covenant Media, 5317 Wye Creek Drive, Frederick, MD 21703-6938 
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irea inimii de piatră cu o inimă de carne. Inima nouă de carne iu-

bește toată legea lui Dumnezeu, care Îl descoperă pe Hristos și nu 

doar un simplu cod. Ei Îl iubesc pe Dătătorul legii noi care îi învață 

legile.  

Diferența dintre vechiul și noul legământ nu este în primul 

rând în obligațiile specifice cerute, ci în diferența dintre lege și har 

ca legăminte. Este diferența, după caz, a obligațiilor identice. În ve-

chiul legământ obligația este silită din afară prin teamă și forță, 

iar în legământul harului din interior prin dragoste și o inimă plină 

de bucurie. Aceste două pasaje prezintă diferența dintre o conști-

ință întemnițată de vechiul pedagog, tablele de piatră și o conști-

ință eliberată sub noul Pedagog, locuirea Duhului Sfânt. 

Concluzie 

Este clar din Scriptură că cele zece porunci, ca document al 

legământului, au fost date națiunii Israel. Expresia „având legea” 

este folosită adesea pentru a deosebi evreii de neamuri. Neamu-

rile, tocmai pentru că nu primiseră legea, erau „fără Hristos, sepa-

rați de poporul Israel, străini de legămintele promisiunii, fără nă-

dejde şi fără Dumnezeu în lume.” (Efeseni 2: 12) 

Vechiul legământ, care includea cele zece porunci, era un 

legământ legal bazat pe fapte, în contrast cu noul legământ care 

este așezat pe meritele lui Hristos oferite nouă doar prin har. Dife-

rența fundamentală dintre vechiul și noul legământ nu are nimic 

de-a face cu „două tipuri de legi diferite”, ci cu bazele binecuvântă-

rii: lege și fapte sau har și credință. „Legea scrisă în inimi” are de-a 

face cu realitatea unei inimi regenerate care Îl iubește pe Dumne-

zeu și dorește în mod sincer să împlinească voia Lui, așa cum este 

ea revelată în Hristos. Fiecare credincios al noului legământ expe-

rimentează această binecuvântare.   
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CAPITOLUL 7.  

SABATUL DE ZIUA A                          
ȘAPTEA ERA UN SEMN AL                     
LEGĂMÂNTULUI MOZAIC! 

 

 

Datorită faptului că tablele de piatră / cele zece porunci 

erau un document distinct, un semn specific al legământului le în-

soțea. Am observat că foarte puțin scriitori sau predicatori pre-

zintă sabatul ca semn al legământului scris pe tablele legământu-

lui. Și acestea nu pentru că Cuvântul lui Dumnezeu nu ar fi clar și 

empatic. O întrebare care este pusă aproape de fiecare dată când se 

discută despre sabat sună ceva de genul: Dacă sabatul nu era parte 

a legii morale, de ce era inclus atunci pe tablele de piatră ca făcând 

parte din cele zece porunci? Ar fi fost bine ca toate întrebările pe 

care le-am pus să fi fost ușoare și simple precum aceasta.  

Următoarele texte nu ne învață doar că sabatul a fost un 

semn al legământului dat la Sinai, dar ele ne arată de asemenea și 

importanța cea mare a semnului sabatului: 

Domnul i-a mai zis lui Moise: „Așa să le spui israeliților: «Să ți-

neți Sabatele Mele, pentru că lucrul acesta este un semn între 

Mine şi voi pentru generațiile care vin, ca voi să știți că Eu, 
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Domnul, vă sfințesc. Să țineți Sabatul, căci el este pentru voi 

ceva sfânt; oricine îl va pângări să fie pedepsit cu moartea; ori-

cine va lucra în ziua aceea să fie nimicit din poporul său. Să se 

lucreze șase zile, iar ziua a șaptea să fie o zi de odihnă, pusă de-

oparte pentru Domnul; oricine lucrează în ziua de Sabat să fie 

pedepsit cu moartea. Israeliții trebuie să țină Sabatul, păzindu-

l în generațiile care vin, ca pe un legământ necurmat. Acesta va 

fi un semn veșnic între Mine şi israeliți, căci în șase zile a făcut 

Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a șaptea s-a odihnit şi 

Şi-a tras răsuflarea.»“ Când Dumnezeu a terminat de vorbit cu 

Moise pe muntele Sinai, i-a dat acestuia cele două table ale Măr-

turiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. (Exod 

31: 12-18) 

Aceste texte afirmă cinci aspecte:  

În primul rând, că cele 10 porunci sunt sinonime cu tablele 

de piatră și cu cele două table ale mărturiei. Ele reprezentau docu-

mentul legământului, care îl constituia pe Israel ca națiune speci-

ală, cu un statut unic înaintea lui Dumnezeu. „... două table ale 

Mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu.” 

În al doilea rând, sabatul sau cea de-a patra poruncă a fost 

semnul legământului. „Așa să le spui israeliților: «Să țineți Sabatele 

Mele, pentru că lucrul acesta este un semn între Mine şi voi pentru ge-

nerațiile care vin...” 

În al treilea rând, semnul legământului sau sabatului este 

valabil pentru întreg legământul. Încălcarea semnului înseamnă 

disprețuirea întregului legământ. „... să țineți Sabatele Mele... ca pe 

un legământ necurmat”. 

În al patrulea rând, legământul a fost făcut cu națiunea Is-

rael.  

În al cincilea rând, esența poruncii sabatului a fost să îi re-

țină pe aceștia de la orice formă de muncă fizică. Nu avea nimic de-

a face cu închinarea publică. „Să se lucreze șase zile, iar ziua a șaptea 
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să fie o zi de odihnă, pusă deoparte pentru Domnul; oricine lucrează 

în ziua de Sabat să fie pedepsit cu moartea.” 

Următorul pasaj din Ezechiel este de foarte mare ajutor în 

înțelegerea acestor aspecte. Nu doar că demonstrează faptul că sa-

batul era semnul legământului scris pe tablele de piatră, dar arată 

de asemenea că această poruncă particulară era așa de importantă 

tocmai pentru că era semnul legământului. Citește următorul text 

cu atenție: 

Le-am dat hotărârile Mele şi le-am făcut cunoscute rânduielile 

Mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin 

ele. Le-am mai dat şi Sabatele Mele, ca semn între Mine şi ei, ca 

să se știe că Eu sunt Domnul Care îi sfințește. Dar cei din casa lui 

Israel s-au răzvrătit împotriva Mea în pustie. Nu au urmat ho-

tărârile Mele, au respins rânduielile Mele, pe care trebuie să le 

împlinească omul ca să trăiască prin ele, şi au pângărit mult Sa-

batele Mele. Am zis atunci că-Mi voi revărsa furia peste ei şi-i 

voi nimici în pustie. Dar nule-am făcut astfel de dragul Numelui 

Meu, pentru ca acesta să nu fie pângărit în fața neamurilor di-

naintea cărora i-am scos. De asemenea, le-am jurat în pustie că 

nu-i voi mai duce în țara pe care le-am rânduit-o, în țara în care 

curge lapte şi miere, cea mai frumoasă dintre toate țările, deoa-

rece au respins rânduielile Mele, nu au urmat hotărârile Mele şi 

au pângărit Sabatele Mele. Căci inimile lor tot după idolii lor s-

au dus. Totuși m-am uitat cu milă la ei, nu i-am distrus şi nu i-

am lăsat să sfârșească în pustie. Atunci le-am zis fiilor lor în 

pustie: ‘Nu urmați hotărârile părinților voștri, nu păziți rându-

ielile lor şi nu vă pângăriți cu idolii lor. Eu sunt Domnul, Dum-

nezeul vostru! Urmați hotărârile Mele, păziți şi împliniți rându-

ielile Mele şi sfințiți Sabatele Mele, ca să fie un semn între Mine 

şi voi şi să se știe că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!’ (Eze-

chiel 20:11-20) 

Subliniază apoi cuvântul din versetul 13 și vezi conexiunile 

pe care acesta le are cu versetele 16 și 20. Israel a comis multe pă-

cate oribile, dar nu a fost dus în captivitate până când nu a încălcat 
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Sabatele. Din nou acest lucru arată că încălcarea semnului legă-

mântului este echivalent cu disprețuirea întregului legământ. În-

călcarea sabatului pare a fi cel mai groaznic păcat posibil pe care 

un evreu l-ar fi putut comite. Ducerea în robia babiloniană a Isra-

elului a ținut de cât de mulți ani au refuzat evreii să țină sabatul 

pământului (conform Ieremia 29:10 și 2 Cronici 36:21). Putem 

concluziona în urma acestor texte că cea mai serioasă pedeapsă ve-

nea în urma încălcării celei de-a patra porunci și că importanța ei 

stătea doar în faptul că era semnul legământului. Tocmai prin fap-

tul că judecata a însemnat această ducere în robie pe o perioadă de 

70 de ani, vedem că încălcarea legii sabatului cu privire la odihna 

pământului demonstrează că toate Sabatele erau la fel de impor-

tante pentru Dumnezeu, nu doar sabatul cu privire la ziua de 

odihnă. Pavel vorbește clar despre aceste lucruri în Coloseni 2:14-

17. 

Coloseni 2:16 este un verset important din mai multe mo-

tive. Toată lumea cade de acord cu privire la afirmația lui Pavel re-

feritoare la toate zilele, luna cea nouă și sabatul, care se sfârșesc 

odată cu venirea lui Hristos. Cu toate acestea cei care susțin ține-

rea sabatului insistă că Pavel nu se referea la ziua de sabat ca  la un 

aspect „moral”, ci mai degrabă ca la unul „ceremonial”. O citire 

atentă a pasajului dovedește însă cu claritate cat Pavel include sa-

batul săptămânal ca fiind una dintre umbrele care au fost împli-

nite și care s-au sfârșit în Hristos. Haideți să ne uităm la verset în 

contextul lui: 

El a șters însemnarea cu tot cu regulile ei, care era împotriva 

noastră şi ni se opunea, a luat-o şi a pironit-o pe cruce. A dez-

brăcat de putere stăpânirile şi autoritățile şi le-a făcut de rușine 

în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce. Așadar, ni-

meni să nu vă condamne cu privire la ce mâncați şi ce beți sau cu 

privire la o sărbătoare, sau la o lună nouă, sau cu privire la o zi 

de Sabat, care sunt o umbră a lucrurilor viitoare; trupul însă 

este al lui Hristos. (Coloseni 2:14-17) 
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Este de-o importanță crucială afirmația pe care Pavel o face 

cu tărie în versetele 16 și 17 cu privire la umbre, adică la zilele 

sfinte, luna cea nouă și Sabatele, care se sfârșesc odată cu venirea 

trupului sau a împlinirii tuturor lucrurilor în persoana și lucrarea 

lui Hristos. Așa cum am menționat mai sus ceea ce trebuie stabilit 

este dacă Pavel include și ziua a șaptea de sabat sau dacă doar se 

referă la ea ca fiind un aspect al Sabatelor ceremoniale. Susține 

acest pasaj cu privire la sfârșitul sabatul odată cu venirea noului 

legământ doar interpretarea aceasta „a Sabatelor ceremoniale” sau 

se referă în mod clar la ziua a șaptea de odihnă - sabatul? 

Versetul 13 afirmă clar că apostolul vorbește despre rege-

nerare și mântuire („Dumnezeu v-a adus la viață în Hristos”). Ver-

setul 14 arată că iertarea păcatelor în mântuire a venit doar pentru 

că „El a șters însemnarea cu tot cu regulile ei care erau împotriva 

noastră și ni se opunea și a pironit-o pe cruce.”. Legea pe care a fixat-

o pe cruce este aceeași lege care stătea între noi și Dumnezeu.17 

Prin fixarea legii pe cruce sau prin moartea lui Isus sub blestem, 

Dumnezeu a adus viață veșnică copiilor Săi. Isus nu a purtat bles-

temul așa-zisei legi ceremoniale. Nu aceasta este legea care stătea 

împotriva noastră și care a fost fixată pe cruce.  

Această precizare cu privire la „însemnarea cu regulile ei” 

nu poate face referire decât la tablele mărturiei (Exod 31:18; 

34:27-29) sau la cele zece porunci. Ele sunt intitulate table ale măr-

turiei tocmai pentru că sunt termenii vechiului legământ, ai celor 

zece porunci scrise pe table și pentru că adeveresc împotriva păca-

tului și răzvrătirii. Mărturia aceea trebuie să fie redusă la tăcere 

într-un mod drept înainte ca cineva să se poată apropia de Dum-

nezeu. Legea așa zisă „ceremonială” nu poate să fie intitulată „în-

semnările cu regulile ei care erau împotriva noastră”. Înlăturarea 

                                                   
17 Schimbarea deliberată a pronumele personal (voi – noi) de aici din Coloseni este la fel de 

importantă ca aceea din Galateni 3 și 4.   
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legii ceremoniale nu este baza iertării și a acceptării noastre de că-

tre Dumnezeu. Contextul acestui pasaj este mântuirea prin ispăși-

rea lui Hristos. Nu aduce în discuție libertatea față de „legile cere-

moniale”. Dacă acest pasaj este redus doar la o astfel de interpre-

tare care are în vedere legile civile, atunci binecuvântatul nostru 

Domn și-a vărsat sângele doar pentru ca poporul Lui să poată 

mânca slănină cu ou și să fie eliberat de toate festivitățile ceremo-

niale evreiești. Aceasta ar fi o perspectivă distorsionată cu privire 

atât la ispășire, cât și cu privire la vestea cea bună a libertății do-

bândită de El. 

Pavel se referă aici la o listă a Sabatelor care este cunoscută. 

El vorbește despre aceste zile de Sabat ce pot fi identificate în alte 

referințe clare. Pavel se aștepta ca cititorii scrierilor lui să cu-

noască aspectele la care făcea referire. Din câte știu eu, capitolul 

23 din Levitic este singurul care ne oferă o listă completă a Sabate-

lor lui Dumnezeu. Vom lăsa Cuvântul lui Dumnezeu să vorbească 

singur și să ne spună lucrurile pe care le viza Pavel atunci când în 

Coloseni 2:15 folosea expresia „zilele de sabat”.  

Domnul i-a zis lui Moise: „Vorbește israeliților şi spune-le: 

«Acestea sunt sărbătorile Domnului cu ocazia cărora veți vesti 

adunări sfinte; acestea sunt sărbătorile Mele. (Levitic 23:1-2) 

Dumnezeu îi oferă lui Moise o listă de sărbători ceremoni-

ale, care trebuie ținute de Israel. Printre altele, aceste sărbători in-

clud Paștele, Sărbătoarea primelor roade și Sărbătoarea Săptămâ-

nilor. Aceste sărbători sunt „adunări sfinte”. Observați cu atenție 

următorul verset. El cred că aduce clarificare cu privire la semni-

ficația „zilelor de Sabat” din Coloseni 2:16. 

Să se lucreze șase zile, dar ziua a șaptea este Sabatul, o zi de 

odihnă însoțită de o adunare sfântă; să nu faceți nici o lucrare 

în această zi: să fie Sabatul Domnului în toate locuințele voas-

tre. (Levitic 23:3) 
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Întrebare: Care este prima sărbătoare sau adunare sfântă 

menționată pe această listă a Sabatelor? Răspuns: Sabatul de ziua 

a șaptea, care este de asemenea și cea de-a patra poruncă! 

Acest sabat cu privire la ziua de odihnă în ziua a șaptea este 

primul de pe această listă! Este în capul listei „sărbătorilor și adu-

nărilor sfinte” și nu poate fi separată în mod arbitrar de celelalte 

Sabate pe care le avem în listă. Duhul Sfânt ne oferă apoi restul Sa-

batelor sfinte. Dacă citești întreaga listă a Sabatelor ceremoniale 

din Levitic 23 vei descoperi că fiecare dintre Sabatele sfinte inclu-

deau toate cerințele specifice pe care le avea și ziua a șaptea de 

odihnă pentru că toate aveau aceeași natură. Paștele, Ziua Ispășirii 

și celelalte nu cădeau neapărat în ziua a șaptea de odihnă și cu 

toate acestea trebuiau ținute ca și cum ar fi căzut. Dacă Dumnezeu 

a hotărât să plaseze în capul acestei liste ziua a șaptea de odihnă, 

cum poate cineva să spună mai apoi că porunca a 4-a nu poate fi 

inclusă împreună cu toate celelalte sărbători sau zile de sabat sau 

adunări sfinte?  

Mai există câțiva factori interesanți prezenți în versetul 3. 

În primul rând, Dumnezeu repetă și întărește aspectul cu privire 

la esența ținerii zilei de odihnă, care era petrecerea întregii zile în 

repaus și fără muncă. În al doilea rând, sabatul trebuia ținut în 

toate locuințele. Sabatul nu avea nimic de-a face cu închinarea 

congregațională de la cortul întâlnirii.  

Poate că ar fi o idee bună să ne uităm la câteva pasaje care 

demonstrează importanța semnului unui legământ. Ne va ajuta să 

înțelegem pedeapsa care apare în câteva situații și care pare dis-

proporționată.  
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A fost evenimentul din Numeri 15:32-36 o abatere chiar 
așa de gravă? 

Pentru o perioadă lungă de timp am meditat la judecata se-

veră a lui Dumnezeu asupra acelui om care a adunat câteva vreas-

curi. Nu m-am luminat până când nu am priceput conceptele des-

pre care discutăm în această carte. Atunci am înțeles cât de groaz-

nic a fost păcatul pe care acest om l-a înfăptuit. Uitați pasajul: 

În timp ce israeliții erau în pustie, au găsit un om adunând 

vreascuri în ziua de Sabat. Și care-l găsiseră adunând vreascuri 

l-au adus înaintea lui Moise, a lui Aaron şi a întregii adunări. 

Pentru că încă nu era clar ce trebuie să i se facă, l-au pus sub 

pază. Domnul i-a zis lui Moise: „Omul acela să fie omorât; toată 

adunarea să-l omoare cu pietre în afara taberei.“ Toată aduna-

rea l-a dus în afara taberei şi l-a omorât cu pietre, așa cum i-a 

poruncit Domnul lui Moise. (Numeri 15:32-36) 

Acesta nu a fost un caz în care Dumnezeu a vrut să fie dur 

cu privire la prima persoană care încălca porunca, spre a servi 

drept exemplu pentru alții. A strânge vreascuri în ziua Sabatului 

era unul din cele mai grave păcate posibile pe care un om le putea 

săvârși în vechiul legământ. În felul acesta, acel om încălca sem-

nul legământului și prin aceasta, respingea întreg legământul. Sa-

batul era, în ce privește relația dintre Israel și Dumnezeu, exact 

ceea ce o verighetă reprezintă pentru o relație de căsătorie. Ambele 

sunt semne vizibile ale unui legământ. Verigheta este dată în ca-

drul unei ceremonii de căsătorie, pentru a servi drept semn al obli-

gației de a păzi legământul tocmai făcut. Atunci când unul dintre 

soți își dă jos verigheta, o aruncă către cealaltă persoană și pleacă, 

înseamnă negarea întregii relații de căsătorie. Aceasta este exact 

ceea ce încălcarea Sabatului reprezenta sub vechiul legământ, în-

trucât el reprezenta semnul acelui legământ. Încălcarea Sabatului 

însemna la renunțarea la întreaga relație de legământ cu Dumne-
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zeu. Profanarea Sabatului, chiar și prin cea mai măruntă muncă fi-

zică, însemna lepădarea de toate jurămintele făcute la Muntele Si-

nai. Reprezenta o acțiune echivalentă unei scuipări deliberate a lui 

Dumnezeu în față, de către om, și astfel, o răzvrătire fățișă; prin a 

aduna vreascuri sau orice altă muncă fizică te făceai vinovat toc-

mai de încălcarea celei mai importante legi a legământului.  

Care este înțelesul textului din Exod 4:24-26? 

Acest incident este un alt exemplu al importanței unui 

semn al legământului. Acest eveniment extrem de instructiv și ne 

arată cu câtă atenție privește Dumnezeu legămintele pe care gă-

sește plăcere să le facă cu noi. 

Moise trebuie să fi explicat soției sale Sefora o mulțime de 

lucruri care țineau de revelația lui Dumnezeu, pentru ca ea să facă 

ceea ce a făcut. Este surprinzător că Moise nu și-a conștientizat 

lipsa de consecvență înainte ca soția lui să vadă acest lucru. Iată 

pasajul: 

Pe drum, în locul în care au rămas peste noapte, Domnul l-a în-

tâlnit și a vrut să-l omoare. Dar Sefora a luat o piatră ascuțită, 

a tăiat prepuțul fiului ei, l-a aruncat la picioarele lui Moise și a 

zis: „Tu ești un soț de sânge!” Atunci El l-a lăsat în pace. Ea a zis: 

„un soț de sânge” din cauza circumciziei.” (Exod 4:24-26). 

Legământul lui Dumnezeu cu Avraam reprezentase baza 

eliberării viitoare a copiilor lui Israel din Egipt. Semnul acelui le-

gământ încheiat cu Avraam era circumcizia. Geneza 17:9,10 ne 

arată clar că circumcizia reprezenta semnul întregului legământ. 

Versetul 11 spune despre circumcizie că era semnul legământului, 

iar versetul 14 arată că o persoană necircumcisă trebuia ucisă, în-

trucât încălca „legământul Meu”. Eșecul lui Moise de a-și circum-

cide fiul era, în esență, o respingere a însuși legământului pe care 
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Dumnezeu îl chemase pe Moise să-l onoreze. Dumnezeu văzuse ac-

țiunea, sau mai precis lipsa de acțiune a lui Moise, ca pe o insultă 

vrednică de moarte. Din nou, vedem că eșecul de a onora semnul 

legământului, chiar dacă este doar ceremonial în natura lui, în-

seamnă a disprețui și respinge întreg legământul. Este interesant 

faptul că Geneza 17:14 arată specific că o persoană necircumcisă 

trebuia să fie îndepărtată din popor. Dar, în Exod 4:24, Dumnezeu 

este pe cale să îl ucidă pe Moise, nu pe fiul său necircumcis. Moise 

acționa ca o persoană publică și ca reprezentant al lui Dumnezeu, 

în timp ce, în mod deliberat, se făcea vinovat de neascultarea față 

de semnul legământului lui Dumnezeu. Moise era de două ori vi-

novat. 

De asemenea, ar trebui să menționăm că Pavel le-a spus Co-

rintenilor că „mulți dintre voi sunt slabi și bolnavi, și destul de 

mulți dorm” (1 Corinteni 11: 30), întrucât ei foloseau în mod greșit 

Cina Domnului, care reprezintă simbolul amintirii noului legă-

mânt. Principiul unui semn al legământului care reprezintă între-

gul legământ este adevărat nu doar pentru Avraam și Moise, ci și 

pentru noul legământ. Cina Domnului nu își are locul pe care ar 

trebui să îl aibă în viața bisericii din zilele noastre și, de aceea, su-

ferim consecințele. 

O comparație a legământului Mozaic cu celelalte 
legăminte arată că Sabatul zilei a șaptea era semnul 
legământului Mozaic  

Atunci când comparăm limbajul folosit în Biblie pentru a 

relata stabilirea diverselor legăminte, descoperim că cele zece po-

runci au reprezentat documentul de bază al unui legământ dis-

tinct și separat. Pasajele ne arată de asemenea că Sabatul era sem-

nul legământului dat lui Israel la Muntele Sinai. Priviți la următoa-

rele comparații: 
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1. Legământul cu Noe: „...Acesta este semnul legământului 

pe care l-am făcut…” (Geneza 9:17). 

2. Legământul cu Avraam: „Să vă circumcideți în carnea pre-

puțului vostru; acesta va fi un semn al legământului Meu cu voi” (Ge-

neza 17:11). 

3. Legământul Mozaic: „Să țineți Sabatele mele, pentru că lu-

crul acesta este un semn între Mine și voi pentru generațiile care vin… 

Israeliții trebuie să țină Sabatul, păzindu-l în generațiile care vin, ca 

pe un legământ necurmat.” (Exod 31:13). 

Dumnezeu a făcut un legământ separat cu Moise la fel cum 

a făcut un legământ distinct cu Avraam. Sabatul a fost semnul ce-

remonial al legământului scris pe tablele de piatră, în același fel 

cum circumcizia era semnul ceremonial al legământului pe care 

Dumnezeu îl făcuse cu Avraam. 

Comparația între cele două motive diferite oferite pentru 
păzirea sfântă a zilei Sabatului ne ajută să înțelegem 
scopul „semnului” legământului. 

Expresia „după cum ți-a poruncit Domnul, Dumnezeul 

tău”, urmată de porunca de a păzi ziua a șaptea se găsește în Deu-

teronom 5:12, dar nu în Exod 20:8. Este evident de ce lucrurile 

sunt așa, și nu altfel. Expresia din Deuteronom 5:12 nu poate fi o 

referință la creație întrucât Adam nu a fost niciodată „eliberat din 

sclavia Egiptului”. Ea trebuia să se refere la Exod 20:8, întrucât 

Dumnezeu a dat această poruncă poporului Israel la Muntele Sinai, 

după eliberarea lor din Egipt. Dumnezeu nu i-a poruncit lui Adam 

să păzească Sabatul, ci la Muntele Sinai a poruncit poporului Israel 

să păzească Sabatul drept semn al legământului pe care tocmai îl 

făcuse cu ei. 
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Un alt motiv pentru care este imposibil să facem afirmația 

că expresia „după cum ți-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău” din 

Deuteronom 5:12 s-ar referi la Geneza constă în motivul specific 

pentru care această versiune a celor zece porunci îl oferă pentru 

păzirea Sabatului. Deuteronom 5:15 nici măcar nu menționează 

faptul că Dumnezeu s-a odihnit la creație. În mod specific, aici se 

vorbește despre răscumpărarea din Egipt ca fiind motivul pentru 

care Israel trebuia să-și amintească de ziua Sabatului. Cum ar fi pu-

tut ca Dumnezeu să fi dat o poruncă în Grădina Edenului cu scopul 

amintirii eliberării Israelului din Egipt? Imaginați-vi-l pe Adam 

sau pe Avraam primind porunca de a-și „aminti de ziua Sabatului 

datorită eliberării din robia Egiptului”. N-ar fi avut niciun fel de 

logică pentru oricare dintre ei. 

Ce anume ne „amintim” la Cina Domnului? 

Care este punctul central din cuvintele pe care Domnul nos-

tru ni le-a dat, atunci când a instituit amintirea semnului și sacra-

mentului Noului legământ? La ce trebuie să ne gândim, atunci 

când citim sau auzim următoarele cuvinte? 

În același fel, după masă, a luat paharul și a zis: „Acest pahar 

este noul legământ în sângele Meu; ori de câte ori beți din el, să 

faceți lucrul acesta în amintirea Mea!” Căci ori de câte ori mân-

cați această pâine și beți acest pahar, vestiți moartea Domnu-

lui, până va veni El (1 Corinteni 11: 25 - 26). 

Ce ar trebui să simțim în inimile noastre atunci când luăm 

paharul și ne amintim de cuvintele Domnului nostru, „ Acest pa-

har este noul legământ în sângele Meu? Ar trebui să conștientizăm 

că celebrăm împlinirea clară a promisiunii din Vechiul Testament 

cu privire la noul legământ. Ne amintim adevărul simbolizat în 

elementele acestea (pâinea și vinul), care arată că noul legământ 

promis este acum împlinit. Nicăieri nu ne sugerează Cuvântul lui 
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Dumnezeu că celebrăm vreo nouă administrare a aceluiași legă-

mânt vechi, sub care a trăit poporul Israel. Noi trebuie să avem un 

simțământ diferit de cel pe care Israelul îl avea atunci când Dum-

nezeu le-a spus primul legământ, pe munte. Inimile noastre ar tre-

bui să simtă libertatea și bucuria siguranței iertării. Sentimentele 

de robie sau frică nu au niciun fel de loc în inimile noastre, atunci 

când ne bucurăm de aducerea aminte a morții Domnului nostru 

Isus Hristos, pentru păcatele noastre. Atunci când ne reamintim 

de promisiunea Lui de a se întoarce, speranța și bucuria ar trebui 

să ne umple mințile și inimile. 

Ar trebui să avem un alt fel de răspuns, dacă am fi fost ad-

ventiști de ziua a șaptea și ne-am fi amintit de motivul nostru pen-

tru a ne închina de Sabat (sâmbătă) în loc să ne închinăm de Ziua 

Domnului? Ne-am gândi la Dumnezeu, Creatorul nostru și Dătăto-

rul legii și la legământul Legii scris pe tablele de piatră. Întâlnirea 

noastră de sâmbătă (Sabat) ar onora semnul legământului sub 

care noi ne-am închina. Ne-am aminti de cerințele drepte ale legă-

mântului pe care Dumnezeu îl face cu noi. Tablele Legii ar rămâne 

codul scris îndreptat împotriva noastră, datorită păcatului nostru. 

Atunci când gândurile noastre s-ar întoarce la vechiul legământ 

(cele zece porunci), ar trebui să simțim mirosul fumului de pe Si-

nai și să auzim tunetele sale înfricoșătoare. Aceste lucruri ar fi re-

zonabile, totuși, întrucât aceasta este exact experiența pe care Sinai 

trebuia să o producă în conștiințele acelora care se aflau sub legă-

mântul acesta! Acesta a fost motivul declarat pentru care Dumne-

zeu a dat Legea. Scopul semnului Sabatului era să servească drept 

amintire a acelor termeni ai legământului și a datoriei lor de a as-

culta de el. Scriptura nu ne arată nicăieri vreo schimbare a scopu-

lui și funcțiunii legământului sau al semnului acestuia. 

Funcțiunea dată de Dumnezeu pentru tablele legământului 

sau cele zece porunci consta în convingerea de păcat și frica de 
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Dumnezeu, nu în bucurie și nădejde. Aceleași reguli care ne echi-

pează mințile ajutându-ne să fim plăcuți Tatălui nostru ceresc au 

funcționat în conștiința unui israelit ca un legământ al vieții și mor-

ții (2 Corinteni 3:6-18), care aduce condamnarea din partea Dum-

nezeului legământului lor. Dar noi trebuie să ne amintim că 

aceasta a fost intenția declarată a lui Dumnezeu prin darea table-

lor Legii, de la bun început. Probabil că ne va fi de ajutor, în ceea ce 

spunem, să ilustrăm, într-un tabel comparativ, semnele și rolurile 

legământului cel vechi și a legământului nou: 

Vechiul legământ Noul legământ 

Îndreaptă atenția către Creație Îndreaptă atenția către Calvar 

(noua creație a lui Dumnezeu) 

Se concentrează pe rolul de Dătă-

tor de Lege și Judecător al lui 

Dumnezeu 

Se concentrează pe rolul de Răs-

cumpărător al lui Hristos 

„Faceți aceasta (păziți Sabatul)... „Faceți ACEASTA (amintirea mor-

ții Mele)... 

în amintirea” îndatoririlor voas-

tre 

în amintirea Mea”. 

Hristos face un contrast deliberat atunci când instituie slu-

jirea de amintire din noul legământ. El ne arată cu claritate dife-

rența între amintirea și celebrarea vechiului legământ, prin com-

parație cu celebrarea noului legământ. Atunci când Isus a spus 

„Faceți ACEASTA în amintirea MEA”, El pune în contrast noul le-

gământ, și simbolul amintirii lui, cu vechiul legământ și simbolul 

amintirii acestuia. El spunea, cu alte cuvinte, „în loc să păziți Saba-

tul în amintirea vechii creații și răscumpărării Israelului, faceți 

ACEASTA în amintirea Mea și a eliberării pe care am făcut-o la Cal-

var. Cu alte cuvinte, amintiți-vă și gândiți-vă la noua creație, ce re-

prezintă ea” și felul cum Hristos a produs-o. 

Vechiul legământ îi obligă în mod justificat pe oameni să se 

supună lui Dumnezeu, sub amenințarea morții, pentru că El le este 
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Creator și Dătător de lege, iar aceasta însemna celebrarea lucrării 

creației vechi. Noul legământ ne leagă de Dumnezeu în calitate de 

Răscumpărător al nostru, prin Domnul nostru Isus Hristos, și ce-

lebrează lucrarea noii creații18. Unul ne amintește de păcat, iar ce-

lălalt de iertare. Citiți 1 Corinteni 11:25-27, subliniați cuvântul 

„aceasta”, și gândiți-vă la contrastul pe care Hristos îl face între ve-

chiul legământ pe care el l-a înlocuit, și noul legământ, pe care l-a 

instituit. 

Sabatul a forțat Israelul să se gândească la două lucruri săp-

tămână de săptămână. În primul rând, odihna de Sabat amintea 

despre un Eden pe care ei îl pierduseră datorită păcatului și răzvră-

tirii. Viața lor de trudă și lacrimi a fost o amintire continuă a vieții 

lipsită de trudă și a bucuriei pe care au pierdut-o datorită căderii 

lor în Adam. În al doilea rând, Sabatul era o amintire continuă a 

promisiunii că va veni Unul care va institui o odihnă de Sabat mai 

măreață și care nu va putea fi distrusă de nimic. Sabatul a fost un 

mijloc constant de amintire atât a poverii păcatului cât și a speran-

ței mântuirii. 

Concluzie 

În acest capitol, am subliniat importanța semnelor legă-

mintelor. Importanța primordială a poruncii Sabatului stă în fap-

tul că el reprezenta un semn al legământului Mozaic pe care Dum-

nezeu l-a făcut cu poporul Israel, la muntele Sinai. Importanța 

unui semn al legământului stă în faptul că el reprezintă simbolul 

întregului legământ. După cum am menționat mai devreme, Saba-

tul, în calitate de semn al Vechiului Legământ, a fost adresat popo-

                                                   
18Tema „încheierii lucrării pe care Mi-a dat-o Tatăl”, urmată de o „odihnă după finalizare”, 

este o temă destul de neglijată. Eu am dezvoltat analiza acesteia în cartea mea The Believer's 

Sabbath, disponibilă la New Covenant Media, 5317, Wye Creek Drive, Frederick, MD 21703-

6938. 
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rului Israel și reprezenta pentru acesta ceea ce verigheta repre-

zintă pentru relația de căsătorie. Dacă mi-aș da jos verigheta, aș 

arunca-o către soția mea și aș ieși pe ușă, printr-un simplu act m-

aș dezice de orice jurământ și orice promisiune pe care i-am făcut-

o. Aș repudia întreaga relație de legământ făcută cu ea. Acest lucru 

este exact ceea ce făcuse omul acela, care a cules vreascuri în ziua 

Sabatului. Singura modalitate de a încălca porunca a patra era să 

faci muncă fizică în ziua Sabatului (Exod 31:12-18); prin aceasta, 

persoana în cauză arunca verigheta în fața lui Dumnezeu. 

Moise a făcut același lucru prin refuzul său de a face ca fiul 

său să poarte semnul legământului avraamic, anume circumcizia. 

Circumcizia reprezenta simbolul întregului legământ cu Avraam 

(Geneza 17:9-14). Singura modalitate de a încălca legământul 

avraamic consta în a refuza circumcizia. Iată de ce Dumnezeu a 

fost atât de mânios împotriva lui Moise în Exod 4:24-26. Refuzul 

lui de a purta inelul de căsătorie punea în pericol întreaga relație 

instituită prin legământ. Încălcarea semnului legământului este 

echivalentă repudierii întregului legământ. 
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CAPITOLUL 8.  

TABLELE DE PIATRĂ                        
REPREZENTAU CENTRUL              
ÎNCHINĂRII ISRAELULUI 

 

 

Toate lucrurile privitoare la viața și închinarea poporului 

Israel se concentrau în jurul cortului întâlnirii. Dovada vizibilă că 

Dumnezeu era în mijlocul acelui popor o reprezenta norul din tim-

pul zilei și stâlpul de foc din timpul nopții. Dumnezeu locuia din-

colo de perdeaua Locului Preasfânt. Exista o dovadă fizică a pre-

zenței Sale. Acel mic cort era cel mai important și mai sfânt loc de 

pe pământ datorită prezenței imediate a lui Dumnezeu acolo. Doar 

marele preot, în ziua anuală a ispășirii, avea permisiunea de a intra 

în prezența lui Dumnezeu, în Locul Preasfânt. Slujirea de impor-

tanță capitală a lui Aaron de-a lungul întregului an consta în a lua 

sângele care fusese scurs pe altar și a stropi cu el scaunul îndurării 

sau capacul chivotului legământului. Pe când Locul Preasfânt era 

cel mai sfânt loc de pe pământ, chivotul legământului era piesa de 

mobilier cea mai sfântă din acel loc. Acea cutie era importantă și 

sfântă datorită conținutului ei. Ea adăpostea documentul legă-

mântului care îl așeza pe Israel ca o națiune specială a lui Dumne-

zeu. Dacă înțelegem scopul și funcția cortului întâlnirii și slujirea 
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ce trebuia făcută la chivotul legământului, vom înțelege și natura, 

funcția și scopul celor zece porunci. Cele două slujesc unor scopuri 

identice, iar Biblia nu arată niciodată că aceste scopuri s-ar fi 

schimbat. Este adevărat, funcția nu s-a schimbat – ea s-a sfârșit, 

pentru că a fost împlinită! Scopul și funcția tablelor legământului 

nu s-au schimbat niciodată din ziua scrierii lor pe Muntele Sinai 

până în ziua când acest cod scris a fost țintuit pe Cruce. 

„Chivotul legământului” a fost denumit astfel datorită 
CONȚINUTULUI lui 

Vom analiza acum un aspect tratat anterior cu privire la 

chivot. Chivotul legământului a fost construit cu scopul expres de 

a adăposti documentul specific al legământului care punea Israe-

lul deoparte ca popor al lui Dumnezeu. Acel document al legămân-

tului erau cele zece porunci. Chivotul legământului adăpostea cele 

zece porunci. El a fost denumit astfel – chivot al legământului sau 

chivotul mărturiei – pentru că el adăpostea legământul scris care 

mărturisea împotriva Israelului, atunci când ei nu ascultau de ter-

menii legământului sau cele zece porunci. Atunci când folosim 

termenii utilizați de Duhul Sfânt, toate acestea sunt atât de clare și 

simplu de înțeles. Cu toate acestea, totul devine foarte confuz când 

încercăm să spunem că Biblia de fapt ar vrea să se refere la „un le-

gământ cu două administrări”, când vorbește despre un nou legă-

mânt care înlocuiește legământul cel vechi și diferit. 

Observați cum textele următoare vorbesc despre conținu-

tul chivotului: 

Să facă un chivot din lemn de salcâm; acesta să aibă lungimea 

de doi coți şi jumătate, iar lățimea şi înălțimea de un cot şi ju-

mătate. (Exod 25:10). 

Să pui în Chivot Mărturia pe care ți-o voi da (Exod 25:16). 
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a întins acoperitoarea peste Tabernacul şi a așezat acoperitoa-

rea cortului deasupra lui, așa cum îi poruncise Domnul. A luat 

Mărturia şi a pus-o în Chivot, a așezat drugii Chivotului şi a pus 

Capacul Ispășirii deasupra Chivotului (Exod 40:19-20). 

Expresiile „legământ” sau „cele zece porunci” pot fi expri-

mate și prin termenul „mărturie” din acest verset. Chivotul măr-

turiei este chivotul legământului. Este clar din următoarele pasaje 

că „mărturia” din chivot consta din cele zece porunci scrise pe ta-

blele de piatră: 

În vremea aceea Domnul mi-a zis: „Taie două table de piatră 

asemeni celor dintâi şi urcă-te la Mine pe munte; să faci şi un 

chivot din lemn. Eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe cele 

dintâi, pe care tu le-ai spart. Apoi să le pui în chivot.” Am făcut 

un chivot din lemn de salcâm, am tăiat două table de piatră ase-

meni celor dintâi şi am urcat pe munte, având cele două table în 

mână. Domnul a scris pe table ceea ce a fost scris pe primele, Cele 

Zece Porunci, care v-au fost spuse pe munte, din mijlocul focu-

lui, în ziua adunării. Şi mi le-a dat mie. Apoi am coborât de pe 

munte şi am așezat tablele în Chivotul pe care l-am făcut, după 

porunca Domnului, şi acolo au şi rămas.  (Deuteronom 10:1-5). 

De ce au fost puse cele zece porunci în chivotul legământu-

lui? De ce era acea cutie atât de sfântă, încât mâinile omenești nu 

aveau permisiunea nici măcar să o atingă? Dacă vrem să vedem cât 

de sfânt era chivotul, trebuie să citim 2 Samuel, capitolele 5 și 6. 

Atunci când înțelegem de ce a omorât Dumnezeu într-o clipă un 

om doar pentru că și-a pus mâna pe chivot ca să îl susțină, vom 

vedea natura, scopul și funcția celor zece porunci, care se aflau în 

interiorul chivotul legământului. Nu putea nimeni să intre în pre-

zența lui Dumnezeu în Locul Preasfânt atâta vreme cât tablele de 

piatră din chivotul legământului erau în vigoare ca document al le-

gământului.  
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Natura, scopul și funcția chivotul legământului este ace-

eași cu natura, scopul și funcția celor zece porunci! Cele zece po-

runci și-au început lucrarea de lege a legământului în istoria răs-

cumpărării atunci când Moise le-a pus în cutia care a fost special 

desemnată pentru a le adăposti. Dar care au fost mai precis scopul 

și funcția chivotului legământului și a conținutului acestuia? Ce 

funcție particulară a jucat el în viața și închinarea națiunii Israel? 

Chivotul legământului interzice orice apropiere în prezența 

imediată a lui Dumnezeu atâta vreme cât condițiile legământului, 

scrise pe tablele acestuia, nu erau îndeplinite complet. Aceste con-

diții cereau un fel de viață pe care niciun păcătos nu îl putea pro-

duce. Eșecul în a asculta de termenii legământului scriși pe acel 

document închideau intrarea în prezența lui Dumnezeu. Doar Aa-

ron avea permisiunea, într-o singură zi din an, să intre în Locul 

Preasfânt. Dar el trebuia întotdeauna să ia cu el sângele care a fost 

așternut pe altarul jertfei. Scopul și funcția celor zece porunci din 

chivotul legământului poate fi însumată într-un singur cuvânt – 

MOARTEA. Mesajul din cutie era același mesaj ca și cel de pe per-

dea. Puteai să pui cu litere mari, de tipar, acest mesaj atât pe per-

dea, cât și pe chivot: „NU INTRA – NU ATINGE – VEI MURI!” Neas-

cultarea față de acest mesaj a provocat moartea lui Uza (2 Samuel 

6:6, 7) și a celor doi fii ai lui Aaron (Levitic 10:1). 

Pavel prezintă același adevăr în următoarele pasaje: 

Care ne-a şi făcut destoinici să fim slujitorii noului legământ, 

nu al literei, ci al Duhului, pentru că litera ucide, dar Duhul dă 

viață. Dar dacă slujba morții, încrustată în litere, pe table de 

piatră... (2 Corinteni 3: 6 - 7). 

Odinioară, fără Lege, eram viu, însă, când a venit porunca, pă-

catul a prins viață, iar eu am murit, şi porunca, cea care era 

pentru viață, s-a dovedit a fi una care mi-a adus moartea. (Ro-

mani 7:9-10). 
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Pavel a văzut că porunca era rânduită „pentru viață”, dar 

datorită păcatului, el a descoperit că porunca a reprezentat moarte 

pentru el. Tablele legământului într-adevăr promiteau viață orică-

rei persoane care păzea în mod perfect condițiile acestuia: cele zece 

porunci scrise pe tablele de piatră. Aceleași table promiteau moar-

tea tuturor celor care eșuau să păzească aceste porunci. Atunci 

când Pavel spune în mod specific: „... porunca, cea care era pentru 

viață...”, vorbește în mod clar despre tablele legământului sau cele 

zece porunci. Așadar, dacă cele zece porunci, considerate drept do-

cument al legământului, nu ar fi fost un legământ legal / al fapte-

lor, care promitea viața pentru ascultare și moartea pentru neas-

cultare, atunci afirmația lui Pavel n-ar mai avea logică. 

Isus a răspuns tânărului bogat în felul în care a făcut-o da-

torită celor zece porunci, în calitate de legământ, pentru că acestea 

ofereau viața acelora care ascultau de ea în mod perfect. Tânărul 

bogat dorea să își „câștige” calea către viața veșnică prin a face 

fapte, iar Isus i-a spus să „împlinească poruncile” (Matei 19:17). 

Când tânărul a întrebat, „Care [porunci]?”, Isus a citat cinci din cele 

zece porunci scrise pe tablele legământului, apoi a adăugat „a doua 

mare poruncă” (Levitic 19:18). Este un lucru contradictoriu să pui 

întrebarea, „Dacă un fiu al lui Adam ar păzi perfect cele zece po-

runci, nu ar mai fi el totuși părtaș păcatului său originar?” Între-

barea implică un oximoron. Dacă persoana respectivă ar fi păzit în 

mod perfect Legea, acest lucru ar dovedi că el nu a avut păcatul ori-

ginar. Este imposibil ca vreun fiu al lui Adam să asculte într-un 

mod perfect de Lege și să își câștige viața promisă de aceasta pen-

tru simplul motiv că orice fiu al lui Adam are natura păcătoasă 

moștenită de la tatăl său Adam, lucru care face imposibilă asculta-

rea sa perfectă. Faptul că toți oamenii au o natură păcătoasă ex-

clude situația ca un fiu al lui Adam să poată asculta în mod perfect 

de cele zece porunci, acest lucru nemaifiind posibil. Niciun păcă-

tos nu poate câștiga neprihănirea prin ascultarea de poruncile de 



TABLELE DE PIATRĂ ȘI ISTORIA RĂSCUMPĂRĂRII   |   JOHN G. REISINGER 

pag 104 

pe tablele de piatră, pur și simplu pentru că niciun păcătos nu 

poate asculta de ele. 

Cu toate acestea, tablele legământului încă oferă viața și ne-

prihănirea la fel de sigur cum ele amenință cu moartea și condam-

narea. Problema care îi oprește pe oameni să își câștige neprihăni-

rea prin păzirea vechiului legământ stă în natura păcătosului, nu 

în natura legământului. Domnul nostru a păzit acel legământ și a 

câștigat neprihănirea pe care el o promitea. Atâta vreme cât legă-

mântul din chivot era în vigoare, el a ținut la distanță orice fel de 

apropiere a vreunui om de Dumnezeu. El spunea, „Stai deoparte!” 

Nimeni nu putea să împlinească termenii acelui legământ. „Cu-

vintele legământului” sau cele zece porunci, cereau în mod clar as-

cultarea perfectă. Nimeni nu putea să asculte în mod perfect de 

acel legământ și astfel să câștige neprihănirea pe care el o promi-

tea. Odată ce legământul era încălcat, trebuia oferită o jertfă accep-

tabilă pentru a îndepărta blestemul lui. Păcătosul nu mai putea să 

aducă o jertfă acceptabilă, la fel cum el nu mai putea să trăiască o 

viață fără păcat, din acel moment. 

Slujirea preoților avea de-a face cu păcatele săvârșite împo-

triva documentului legământului, aflat în chivot. Sângele stropit 

pe scaunul îndurării din Locul Preasfânt făcea pe israeliți curați 

din punct de vedere ceremonial vreme de un an, dar el nu putea să 

curețe conștiințele lor (Evrei 9:15; 10:2, 22). Aaron nu putea să 

aducă o viață proprie sfântă, lipsită de păcat, nici pentru el, față de 

legământ și nici o jertfă de sânge care să fie suficientă pentru a is-

păși cu adevărat și a elibera de blestemul legământului încălcat. 

Scopul și funcția slujirii lui Aaron era o constantă reamintire a pă-

catului săvârșit împotriva documentului legământului aflat în 

chivot. Toate lucrurile erau gândite pentru a aminti poporului de 

vinovăția lor. Cei în care legământul producea pocăință adevărată 

primeau nădejdea unui Eliberator viitor. Cu toate acestea, până și 



TABLELE DE PIATRĂ ȘI ISTORIA RĂSCUMPĂRĂRII   |   JOHN G. REISINGER 

pag 105 

ei trebuiau să trăiască zi de zi sub amenințarea vechiului legă-

mânt. 

Însuși Domnul Isus Hristos, Garantul legământului nostru, 

s-a născut sub Legea legământului adăpostită în chivot. El a împli-

nit toate cerințele acesteia și a câștigat neprihănirea pe care legă-

mântul o promitea. Apoi, El a murit sub blestemul acelei Legi a le-

gământului, îndepărtând astfel pentru totdeauna blestemul ei de 

la poporul Său (Galateni 3:13). Faptul că El a îndurat blestemul le-

gământului, prin moarte, a condus la înființarea noului legământ 

și a anulat vechiul legământ (Cele zece porunci) prin împlinirea lui 

și a oricăror cerințe care îl însoțeau. Dovada acestui lucru a constat 

în faptul că Dumnezeu a rupt perdeaua Locului Preasfânt de sus 

până jos. Semnul care spunea „Intrarea interzisă!” a fost schimbat 

cu semnul „Intră cu curaj!” Această schimbare a fost posibilă dato-

rită faptului că termenii vechiului legământ au fost împliniți pe 

deplin. Tablele de piatră, în calitate de document al legământului, 

au fost îndepărtate, iar Noul Legământ a fost instaurat pe vecie, în 

sângele și neprihănirea lui Hristos. 

Preoția, slujirile și jertfele au fost toate necesare prin 
termenii documentului legământului, aflat în chivot. Toate 
lucrurile au început și s-au sfârșit împreună. 

Este dificil să înțelegem învățătura biblică cu privire la 

schimbarea legămintelor care este atât de clar prezentată în cartea 

Evrei, dacă nu vedem legătura între lucrarea preoțească și tablele 

Legii. Acesta este mesajul capitolelor 8 – 10 din cartea Evrei. Ob-

servați acest pasaj: 

Primul legământ a avut reguli pentru închinare [A nu se con-

funda cu documentul legământului, adică cele zece porunci, cu 

toate „rânduielile” lor] și pentru un loc sfânt pe pământ. A fost con-

struit primul cort, în care erau sfeșnicele, masa și pâinea prezentării; 
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acesta a fost numit „locul sfânt”. Însă dincolo de-a doua draperie era 

cortul numit „Locul Preasfânt”, în care se aflau altarul de aur pentru 

tămâie și chivotul legământului, tot acoperit cu aur, în care erau va-

sul de aur cu mană, toiagul lui Aaron care înmugurise și tablele legă-

mântului” [Amintiți-vă că acele table aveau scrise pe ele cele zece 

porunci] (Evrei 9:1-4). 

Scopul existenței preoției și a sistemului de jertfe era să ad-

ministreze vechiul legământ: 

De aceea, El este mijlocitorul unui nou legământ, pentru ca 

aceia care sunt chemați să poată primi moștenirea veșnică pro-

misă, întrucât a avut loc o moarte care-i răscumpără din neas-

cultările comise sub primul legământ (Evrei 9:15). 

Orice lucruri care au ținut de relația națională specială a Is-

raelului cu Dumnezeu, inclusiv tablele legământului (Cele zece po-

runci), au sfârșit atunci când Hristos, prin viața și moartea Sa, a 

împlinit orice cerință și orice pretenție a vechiului legământ. Eli-

berarea din cerințele drepte ale acelui legământ a fost necesară 

înainte ca adevăratul Israel al lui Dumnezeu să poată fi înființat 

sub noul legământ. Pentru a-i face pe cei aflați sub Lege eliberați 

de „păcatele săvârșite sub primul legământ”, Hristos, acționând în 

calitate de Garant, trebuia să se nască sub legământul Legii în care 

acționa ca Garant (Galateni 4:1-7). Tablele legământului sub care 

El a trăit și a murit sunt acum la fel de desființate precum sunt chi-

votul care le-a adăpostit și slujirea preoțească care stropea sângele 

animalelor pe capacul acelui chivot. 

Relația dintre legământul Legii (tablele de piatră din chi-

vot) și scaunul îndurării (capacul chivotului) este una din cele mai 

clare imagini ale Evangheliei prezentată în scripturile Vechiului 

Testament. Ea ne prezintă de asemenea relația biblică dintre Lege 

și har. Tablele legământului (Cele zece porunci) din chivot repre-

zintă cerințele drepte ale legământului Legii. Acolo se poate vedea 

Legea dreaptă, sfântă și bună a lui Dumnezeu. Capacul chivotului 
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acoperă legământul încălcat al Legii din interiorul chivotului și 

face aceasta cu sângele ispășirii. Aici se poate vedea Evanghelia fără 

plată a harului suveran. În documentul legal al legământului din 

chivot nu există nici măcar cea mai mică măsură de har sau de 

Evanghelie. Este Legea pură, cerând ascultarea perfectă drept con-

diție pentru binecuvântare și implicând moartea drept consecință 

a neascultării. Sângele de pe scaunul îndurării acoperă și ascunde 

legământul încălcat și păcatele săvârșite împotriva acestui legă-

mânt. Iată harul pur! 

Într-adevăr, este o manifestare plină de har al lui Dumne-

zeu să dea legământul Legii pentru a convinge de păcat, dar o mă-

sură și mai mare de har este arătată atunci când El furnizează o 

plată pentru acoperirea păcatului. Dar în documentul legământu-

lui din chivot nu există niciun pic de har. John Newton spunea pe 

bună dreptate că „harul a fost acela (utilizând Legea din chivot) care 

mi-a învățat inima să se teamă; și harul (prin sângele de pe scaunul 

îndurării) mi-a eliberat inima de teamă”. 

Mulți oameni vor să meargă direct la har fără să experimen-

teze vreodată partea care include frica. Alții par să aibă o dorință 

morbidă de a sta sub acea parte fricii și astfel niciodată să nu 

ajungă la eliberarea inimii de frică, prin Evanghelie. Newton le vă-

zuse pe ambele și în ordinea corectă. 

Unii teologi vor contesta adevărul că cele zece porunci ofe-

reau viața și neprihănirea în cazul ascultării perfecte. Teologia lor 

îi forțează să nege acest fapt biblic, pentru că pur și simplu nu pot 

recunoaște validitatea vreunui fel de legământ al faptelor după Ge-

neza 3:15. Răspunsul meu față de această gândire este următorul: 

dacă tablele legământului sau cele zece porunci, nu sunt docu-

mentul unui legământ legal / al faptelor, care să dea viața și nepri-

hănirea, atunci noi, în calitate de credincioși, nu avem niciun fel de 

neprihănire. Neprihănirea noastră trebuie să fie o neprihănire câș-

tigată. Hristos trebuie să fi păzit o lege a legământului care avea 
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autoritatea să răsplătească ascultarea cu viața și neprihănirea și El 

a câștigat ceea ce legământul promitea. Ce altă lege a legământu-

lui, în afara legământului legal de la Sinai, ar fi putut să acționeze, 

sub care Hristos să se fi născut și în baza căreia El să fi câștigat 

această neprihănire pentru noi? A îndurat Garantul nostru bleste-

mul unui legământ al harului sau al unui legământ legal, al fapte-

lor, atunci când a murit pe cruce? Fie ca orice cititor să găsească 

răspunsuri la aceste întrebări în propriul sistem teologic, dacă 

poate. 

Unii autori încearcă să forțeze pasaje precum Galateni 3:24-

25 și Coloseni 2:14 pentru a spune că ispășirea făcută de Hristos 

cu sângele Lui ne-a eliberat de sub robia și rigorile „legii ceremoni-

ale”. Cum poate crede cineva că Tatăl Și-ar da Fiul la moarte pe 

cruce doar pentru ca poporul Lui să primească permisiunea de a 

consuma carne de porc și de a evita circumcizia? Însăși ideea este 

ridicolă. Cei care susțin acest punct de vedere încearcă să dove-

dească faptul că legea anulată în Galateni 3:24-25 este legea „cere-

monială” și de aceea nu se poate referi la cele zece porunci19. O as-

tfel de anulare a celor zece porunci este imposibilă conform siste-

mului lor teologic. Acesta este un exemplu de sistem teologic care 

dirijează interpretarea unui text, în loc să permită contextului să 

formeze înțelegerea cuiva cu privire la el. Legea anulată în Gala-

teni 3:24-25 este exact aceeași lege sub care Domnul a fost bleste-

mat în Galateni 3:13. Dacă Galateni 3:10-13 nu spune că Isus ar fi 

murit sub blestemul legii ceremoniale, de ce ar spune Pavel exact 

opusul, la doar câteva versete după aceea, în Galateni 3:24-25? 

Vorbește Pavel despre faptul că blestemul care vine în urma absen-

ței ascultării continue de toate lucrurile scrise în cartea Legii, refe-

rindu-se doar la aspectele ceremoniale? Când Pavel scrie: „Este 

scris: blestemat este oricine nu stăruieşte să împlinească toate lu-

                                                   
19 Pentru o explicare a acestei concepții, citiți Chantry, God's Righteous Kingdom, p. 108. 
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crurile scrise în cartea Legii’!”, el citează Deuteronom 27:26. Bles-

temele prezentate în Deuteronom 27:15-26 includ o varietate 

largă de păcate, niciunul din aceasta nefiind de natură ceremoni-

ală. Nu există nicio indicație nicăieri în întreg capitolul 3 din Gala-

teni asupra faptului că Pavel ar limita folosirea de către el a terme-

nului „lege” doar la acea parte care ține de aspecte ceremoniale. În 

fapt, el se folosește de Deuteronom 27:15-26, lucru care indică toc-

mai contrariul. El folosește termenul într-un sens mult mai cu-

prinzător. 

Sub noul legământ, credinciosul are acces constant și ime-

diat în prezența lui Dumnezeu datorită faptului că pasaje precum 

Galateni 3:24-25 și Coloseni 2:14 se referă la întreg vechiul legă-

mânt – inclusiv la poruncile de pe tablele de piatră. Legământul 

Legii a fost anulat ca dascăl peste conștiințele poporului lui Dum-

nezeu. Indiferent de chemarea sa, fiecare sfânt aflat sub noul legă-

mânt se bucură de un privilegiu de care nici măcar evlaviosului 

Aaron nu se putea bucura. Funcția tabelelor legământului (Cele 

zece porunci) aflate în interiorul chivotului este finalizată după 

cum este finalizat și rolul chivotului care le adăpostea. Ambele 

sunt încheiate. Faptele și moartea Substitutului nostru au înde-

părtat jugul de pe conștiință, care îi ținea pe păcătoși separați de 

prezența lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să permitem nimănui să 

reinstaureze acea povară și nici să permitem cuiva să repună per-

deaua de separare între om și Dumnezeu. Trebuie să vedem Legea 

ca fiind anulată pe vecie în calitate de legământ. Sabia ei s-a spălat 

și a ieșit curată din sângele Substitutului nostru, fiind pusă pe ve-

cie în teacă, în acea zi, la Calvar. 

Apelul adresat de către Pavel Galatenilor ar trebui tatuat pe 

mințile și inimile noastre: 

Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi; rămâneți deci tari şi nu vă 

supuneți din nou jugului sclaviei. (Galateni 5:1). 
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La ce jug se referă Pavel? Este aceasta o referință clară la 

lege, dar la care anume lege? Apărătorii Teologiei Legământului, 

în variatele sale forme, vor spune că „Pavel vorbește despre legea 

ceremonială. Aceasta este legea care a fost anulată și jugul de sub 

care suntem eliberați. Pavel nu putea vorbi aici despre „legea mo-

rală”. Suntem nevoiți să ridicăm câteva întrebări în legătură cu 

această gândire. Din ce constă, mai precis, legea ceremonială? 

Chiar dacă Pavel ar vorbi aici despre legea ceremonială, cum este 

aceasta definită? Odată ce ajungem la o definiție corectă a acestui 

termen, trebuie să ridicăm o altă întrebare. Cum poate „legea cere-

monială” să fie un jug al robiei atât de groaznic? Domnul nostru și-

a trăit întreaga viață în supunere față de toate cerințele ceremoni-

ale ale Legii din scripturile Vechiului Testament. Reprezintă cir-

cumcizia sau abstinența de la „mâncăruri necurate” o povară atât 

de teribilă? Evreii ortodocși, până în zilele noastre, ca și adventiștii 

de ziua șaptea, urmează legile dietei vechiului legământ cu bucu-

rie și fără prea multe probleme. Jugul la care Pavel se referă este un 

jug imposibil de purtat. Dar mulți au ascultat de așa-zisa lege cere-

monială fără să considere vreodată acest lucru drept robie. Obser-

vând oamenii din generația noastră care fac parte din grupul celor 

care „se întorc la natură”, se poate vedea că ei urmează multe din 

legile „ceremoniale” ale vechiului legământ, aproape până la literă, 

și nu se plâng niciodată că asta ar însemna robie. Strigătul lor con-

stant este unul de bucurie și de libertate, pe care ei pretind că au 

găsit-o. Iar acești oameni nici măcar nu pretind că fac lucrul acesta 

din dragoste pentru Dumnezeu. 

Nu, acest jug este în mod clar legat de sângele ispășirii fă-

cută de Hristos. Are de-a face cu ceva mult mai serios decât sim-

plele ceremonii și feluri de mâncare. John Stott a făcut unul din 

cele mai bune comentarii pe care l-am citit vreodată cu privire la 

acest pasaj al Scripturii. Sublinierile fac parte din textul original, 

dar eu am îngroșat unele cuvinte. 
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„Așa cum traduce versiunea New English Bible, „Hristos ne-a 

eliberat, pentru a fi oameni liberi”. Starea noastră anterioară 

este portretizată drept stare de robie, Isus Hristos drept elibera-

tor, convertirea ca un act de emancipare și viața creștină ca o 

viață de libertate. Această libertate, așa cum arată acest context 

și întreaga epistolă, nu este în primul rând o eliberare de păcat, 

ci mai degrabă de Lege. Ceea ce Hristos a făcut prin eliberarea 

noastră, conform cu sublinierea lui Pavel de aici, nu înseamnă 

atât de mult eliberarea voinței noastre de robia păcatului, pe cât 

înseamnă eliberarea conștiinței noastre de vinovăția păcatului. 

Libertatea creștină pe care el o descrie este libertatea conștiin-

ței, libertatea de tirania Legii, de lupta îngrozitoare de a păzi 

Legea, având în vedere câștigarea favorii lui Dumnezeu. Este li-

bertatea acceptării înaintea lui Dumnezeu și a accesului înain-

tea lui, prin Hristos.”20 

Într-un pasaj paralel, Faptele Apostolilor 15, Duhul Sfânt 

definește clar acest jug al robiei. Nu este nimic altceva decât ce-

rința ca un păcătos să fie nevoit să își câștige propria neprihănire. 

Acest jug impune tablele de piatră ale Legii asupra conștiinței în 

calitate de „acuzator și apărător”. A pune cele zece porunci să fie 

păzitorul ușii tronului de har al lui Dumnezeu este un jug asupra 

conștiinței, pe care nimeni nu îl poate purta. Asta ar însemna să 

înviem lucrarea chivotul legământului din cortul întâlnirii și să o 

așezăm înapoi în biserică. Subiectul discutat la adunarea prezbite-

rilor din Ierusalim, în Faptele Apostolilor 15, nu avea de-a face în 

primul rând cu regula de viață pentru creștini, ci cu cerințele pen-

tru mântuirea unui păcătos. Versetele 1, 5 și 11 stabilesc conținu-

tul discuției. Unii dintre credincioșii care aparțineau partidei fari-

seilor insistau ca Neamurile să fie circumcise și să păzească Legea 

lui Moise și asta nu pentru a fi sfințiți, ci pentru a fi mântuiți! 

                                                   
20 John R Stott, The Message of Galatians (1968; ediţie nouă, cu ghid de studiu, Leicester, En-

gland: IVP, 1992), p. 132. 
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În versetele 8-11, Petru declară că inimile credincioșilor 

dintre Neamuri au fost „curățite prin credință”. Asemenea credin-

cioșilor evrei, ei fuseseră mântuiți prin credință, fără Lege. Con-

cluzia lui este simplă și clară. „Acum deci, de ce-L puneți la încercare 

pe Dumnezeu, punând pe gâtul ucenicilor un jug pe care nici strămoșii 

noștri şi nici noi nu l-am putut purta?” (Fapte 15:10). Despre ce jug 

este vorba? Oricare ar fi, Evanghelia nu supune pe oameni robiei 

acestuia. Pavel avertizează împotriva acestui jug în Galateni 5:1. 

Jugul pe care evreii încercau să îl impună Neamurilor este jugul 

din Fapte 15:1, 5. Ce anume încercau ei să impună? Ei spuneau în 

mod clar că un păcătos trebuia să asculte de Lege pentru a fi mân-

tuit! Astfel, puneau Legea între păcătos și Mântuitorul. Făceau ca 

legământul mozaic să fie parte din Evanghelie. Adăugau Legea la 

Evanghelia harului. Jugul din Faptele Apostolilor 15 nu poate fi o 

lege ceremonială, ci are de-a face cu conștiința care se luptă să gă-

sească acceptare prin fapte. Mai târziu, în același capitol (Fapte 

15:24, 29), adunarea prezbiterilor vorbește despre unele legi pe 

care le-am categorisi drept ceremoniale (alături de legi pe care le-

am identifica drept morale în natura lor, fără vreo deosebire între 

cele două) pe care le cer Neamurilor să le împlinească din respect 

față de conștiința evreilor.  

Niciuna din legile așa-zis ceremoniale nu a fost un „jug al 

robiei” în ea însăși. Pavel îi învață pe credincioși să poarte uneori 

jugul restricțiilor alimentare cu scopul de a păzi pe un frate mai 

slab de poticnire (Romani 14 și 1 Corinteni 8-10). El recunoaște că 

păzirea unor zile speciale este practicată de unii credincioși și con-

sideră decizia de a proceda astfel o chestiune care ține de libertate. 

Acest lucru contrastează în mod evident cu mustrarea din Gala-

teni 5:1 de a nu se lăsa împovărați de un jug al robiei. Jugul despre 

care Pavel scrie în Galateni 5:1 și Petru în Faptele Apostolilor 

15:10, este același jug la care se face referire în Evrei 9:15. Este din-

colo de orice îndoială faptul că se vorbește despre un jug pe care 

nimeni nu-l poate duce. Aici nu este vorba de nimic altceva decât 
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de Lege în calitate de legământ, care are efect asupra conștiinței și 

care conduce la faptul că oamenii se străduiesc în mod greșit să pă-

zească Legea pentru a câștiga siguranța mântuirii. Povara constă 

în conștientizarea faptului că noi nu avem nici viața neprihănită 

pe care legământul o cere pe bună dreptate și nici nu avem o jertfă 

acceptabilă pe care să o aducem înaintea lui Dumnezeu, pentru a 

face ispășire pentru vinovăția noastră. În mod practic, noi punem 

această povară asupra conștiinței ori de câte ori folosim cele zece 

porunci ca și cum ele s-ar afla încă în chivotul legământului și nu 

ar fi fost îndepărtate în Hristos. Făcând astfel, permitem codului 

scris sau celor zece porunci, să se ridice din nou „împotriva noas-

tră” (Coloseni 2:14), în loc să vedem condițiile legământului, scris 

pe tablele de piatră, împlinite pe vecie în Hristos. Codul scris, care 

nu se poate referi decât la tablele de piatră, a stat împotriva acelora 

care s-au aflat sub autoritatea lui, deoarece ei nu puteau să împli-

nească cerințele lui drepte și sfinte. Când Garantul nostru a satis-

făcut aceste cerințe, El a anulat „codul scris” de pe tablele legămân-

tului. De aceea, el nu poate fi adus vreodată împotriva cuiva iarăși. 

Nu ar trebui să permitem niciodată vreunui iudaizator să 

folosească legământul Legii împotriva noastră. Predicarea Legii 

înaintea conștiinței, cu amenințarea vieții și a morții, este un jug 

pe care doar un fariseu auto-neprihănit poate pretinde că îl poate 

purta. Cine a întâlnit vreodată un fariseu bucuros și victorios? Așa 

cum am menționat mai devreme, oamenii de astăzi care nu pre-

tind în niciun fel că au mântuirea, respectă circumcizia și listele de 

mâncăruri curate, și nu se simt în vreun fel împovărați. Cu toate 

acestea, predicarea Legii înaintea conștiinței, însoțită de amenin-

țarea vieții și a morții, este o povară pe care nimeni este capabil să 

o poarte. 

Dacă înțelegem corect Legea, vom conștientiza că ea nu ne 

poate binecuvânta și nici nu ne poate blestema. Nu ne poate bles-

tema, pentru că Hristos, în locul nostru, a satisfăcut într-un mod 
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perfect toate cerințele ei. Legea nu ne poate nici binecuvânta, în-

trucât Garantul nostru a câștigat deja orice binecuvântare pe care 

Legea ar fi putut să o promită. În Hristos, copilul lui Dumnezeu se 

află dincolo de raza de acțiune a Legii, în orice sens am discuta. Re-

pet - Legea nu ne poate binecuvânta și nici nu ne poate blestema. 

Dar asta nu înseamnă că noi suntem cu totul lipsiți de Lege, ci ne 

aflăm sub o lege mult mai înaltă și mai spirituală – legea Domnului 

și Mântuitorului nostru. 

N-aș putea să închei mai bine acest capitol decât cu o afir-

mație despre Lege și har din scrierile lui John Bunyan. Bunyan m-

a învățat adevărul că conștiința credinciosului este eliberată de 

Lege. Sublinierile din citatul de mai jos îmi aparțin. 

„De aceea, oricând tu, care crezi în Isus, auzi Legea, cu tunetele 

și fulgerele ei, ca și cum ar fi gata să ardă cerul și pământul, ceea 

ce eu îți spun este că sunt eliberat de această Lege, iar tunetele 

ei nu au nimic de-a face cu sufletul meu. Ba chiar această Lege, 

dacă tună și răcnește, permite și aprobă neprihănirea mea. Știu 

că Agar ar putea fi uneori dominatoare și s-ar putea ridica, 

chiar și în casa Sarei, împotriva ei, dar ea nu trebuie lăsată să 

procedeze astfel nici atunci când Sara însăși ar fi stearpă; de 

aceea, după cum Agar a servit legea ei, și Sara a servit-o pe a ei, 

și a dat-o afară din casă. Înțelesul acestor lucruri, așa cum îl 

pricep eu, este că, atunci când această Lege, cu amenințările și 

tunetele ei, încearcă să îți înrobească conștiința, tu trebuie să o 

izgonești cu promisiunea harului; strigă, „Casa este deja ocu-

pată, Domnul Isus este bine primit aici, și nu mai există nicio 

cameră pentru Lege”. Fără îndoială, dacă se va mulțumi să fie 

doar aceea care mă va informa, și astfel să abandoneze slujirea 

de a mă judeca, voi fi mulțumit și îmi voi găsi încântarea în ea. 

Dar altfel, întrucât sunt socotit neprihănit fără ea și întrucât 

am acea neprihănire despre care această Lege vorbește bine și pe 

care o aprobă, n-aș putea, nu am voie, nu pot, nu îndrăznesc, și 

nu voi face din ea mântuitorul și judecătorul meu, și nu îi voi 

tolera să își așeze conducerea asupra conștiinței mele. Dacă aș 
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face aceasta, aș cădea din har, iar Hristos nu mi-ar fi de niciun 

folos.”21 

Am folosit citatul de mai sus al lui Bunyan în mai multe 

ocazii. Răspunsul obișnuit pe care îl primesc este acesta – „repre-

zinți în mod greșit gândirea adevărată a lui Bunyan”. Eu nu suge-

rez în niciun fel că Bunyan ar fi crezut toate lucrurile pe care eu le 

cred în legătură cu teologia noului legământ. Bunyan, ca noi cei-

lalți, și-a schimbat gândirea pe măsură ce a crescut în înțelep-

ciune. Cu toate acestea, citatul de mai sus este dintr-un articol 

scris în mod specific pe subiectul relației dintre creștin și Lege. Cu 

toate protestele legate de „reprezentarea greșită”, încă nu am găsit 

nici măcar o persoană care să încerce să explice ce voia Bunyan să 

spună prin, „n-aș putea, nu am voie, nu pot, nu îndrăznesc și nu voi 

face din ea mântuitorul și judecătorul meu, și nu îi voi tolera să își 

așeze conducerea asupra conștiinței mele. Dacă aș face aceasta, aș 

cădea din har, iar Hristos nu mi-ar fi de niciun folos.” Poate să nu-ți 

placă sau să nu agreezi cu ceea ce Bunyan a spus, dar citatul de mai 

sus este exact ceea ce el a spus și ce a vrut să spună. De asemenea, 

este exact ceea ce eu cred cu privire la subiectul Legii și harului. Nu 

poți să forțezi și pe Moise și pe Hristos asupra conștiinței unui cre-

dincios. O singură persoană poate să ocupe casa conștiinței. Bu-

nyan nu doar că afirmă acest lucru cu claritate, ci el se repetă pen-

tru a se asigura că noi înțelegem mesajul lui.  

„Înțelesul acestor lucruri, așa cum îl pricep eu, este că, atunci 

când această Lege, cu amenințările și tunetele ei, încearcă să îți 

înrobească conștiința, tu trebuie să o izgonești cu promisiunea 

harului; strigă, „Casa este deja ocupată, Domnul Isus este bine 

primit aici, și nu mai există nicio cameră pentru Lege”.  

  

                                                   
21 John Bunyan, The Law and the Christian, vol. 2 din Bunyan's Works (Grand Rapids. MI: Ba-

ker, 1999), p. 388. 
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CAPITOLUL 9.  

TABLELE LEGII SAU CELE ZECE 
PORUNCI, ÎN CALITATE DE               

DOCUMENT AL LEGĂMÂNTULUI, 
AU AVUT UN ÎNCEPUT ȘI UN 

SFÂRȘIT ISTORIC 

 

 

În momentul în care spunem, „Cele zece porunci își au sfâr-

șitul”, în orice sens am vorbi, este imposibil ca unii oameni să audă 

ce vrem să spunem cu adevărat. Teologic, cei care aud această 

frază, traducând felul acesta, „fără lege, în orice sens”. Nu contează 

cât de des sau cât de puternic ne afirmăm credința în legea morală 

în sine și în mod specific, în principiile morale continue ale celor 9 

din cele zece porunci scrise pe tablele legământului. Nu este sufi-

cient pentru acești oameni. Ei insistă ca noi să recunoaștem că cele 

zece porunci, în calitate de legi scrise pe table de piatră la Muntele 

Sinai, reprezintă „Legea lui Dumnezeu, veșnică, neschimbătoare și 

morală”. Adică totul sau nimic. Este imposibil chiar și să discutăm 

motivele clare, biblice, pe care le avem pentru a respinge o astfel 
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de gândire teologică. Răspunsul uzual este următorul: „crezurile și 

părinții bisericii au vorbit, iar chestiunea este închisă dezbaterii”. 

Lucrul amuzant cu privire la oamenii care au această atitu-

dine este că, deși ei insistă că porunca Sabatului este obligatorie, 

ca parte a legii morale veșnice și neschimbătoare a lui Dumnezeu, 

totuși ei nu doresc niciodată să discute practica vreunei persoane 

în ce privește „păzirea Sabatului”. Nu contează ce anume face o 

persoană sau ce nu face duminica (cu excepția participării la ser-

viciile bisericii), tot ceea ce contează este ca persoana respectivă să 

recunoască din punct de vedere teologic că porunca Sabatului este 

parte din legea morală veșnică și neschimbătoare a lui Dumnezeu. 

Am întrebat adesea pe cei care propun această gândire următoa-

rele: „Mai precis, ce anume trebuie să facă un membru din aduna-

rea ta înainte ca voi să îl disciplinați și să îl excomunicați din bise-

rică pentru încălcarea poruncii a patra?” Ei stau câteva clipe pe 

gânduri și în mod obișnuit, se ridică să spună, „Disciplina este apli-

cată pentru absența de la biserică”. În general, se citează Evrei 

10:26 drept text de bază. Când li se atrage atenția că un astfel de 

pasaj nu are nimic de-a face cu prezența la biserică pentru un isra-

elit (Israelul nu avea școală de Sabat la 10 dimineața și serviciu de 

închinare la 11 dimineața la cortul întâlnirii), acești oameni nu au 

niciun răspuns. Ei au o poruncă „clară, morală și absolută”, care nu 

produce nicio infracțiune specifică ce poate să aducă cu ea disci-

plina bisericii. Chiar dacă disciplina bisericii este practicată, ea se 

oprește mult prea departe de pedeapsa cu moartea, cerută prin Le-

gea mozaică, pentru încălcarea poruncii a patra. Dacă Legea Saba-

tului este veșnică și neschimbătoare, cum se face că pedeapsa pen-

tru neascultarea ei s-a schimbat? 

Noi spunem despre astfel de oameni că sunt „sabatarieni 

antinomieni”. Pe de o parte, ei insistă vehement pe ideea de validi-

tate a poruncii a patra asupra conștiinței fiecărui creștin ca fiind 
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un lucru moral absolut. Pe de altă parte, ei refuză să ofere crești-

nului orice reguli specifice cu privire la ce pot și ce nu pot face în 

ziua sfântă de Sabat. Această gândire insistă că fiecare creștin de-

cide pentru sine ceea ce propria sa conștiință vrea sau nu să-i per-

mită să facă duminica. În predicare, Sabatul este una din legile mo-

rale neschimbătoare ale lui Dumnezeu, dar în realitatea practică, 

ține de libertatea creștină, la nivel individual, să decidă cum să îm-

plinească această poruncă. Noi credem că această abordare este un 

pic ipocrită. S-ar putea dovedi chiar faptul că majoritatea oameni-

lor care promovează această gândire nu cred cu adevărat, în ini-

mile lor, consecințele necesare și bune care se deduc din propriul 

sistem teologic. Cu siguranță că nu par dornici să îl pună în prac-

tică. Nu suntem onești sau consecvenți dacă folosim tunetele și 

fulgerele de la Sinai pentru a impune porunca a patra asupra con-

științei creștinului și în același timp, să-i spunem să trateze „o po-

runcă absolută” ca și cum ar fi doar un „principiu relativ” care 

poate fi aplicat în orice fel se dorește, la nivel individual. 

Atunci când spun că cele zece porunci sunt anulate, mă re-

fer la rolul lor de document al legământului sau de table ale legă-

mântului. Nu vorbesc aici despre moralitatea conținută în porun-

cile individuale. Eu vorbesc despre cele zece porunci considerate 

ca un singur document, în mod specific ca un document al legă-

mântului. Îndatoririle morale poruncite pe tablele de piatră nu au 

început la Sinai, dar folosirea acestor îndatoriri ca bază a unui le-

gământ a început acolo. Conținutul a nouă din acele 10 reguli a 

fost cunoscut de către oameni, iar încălcarea lor a fost pedepsită 

de Dumnezeu cu multă vreme înainte ca El să dea Israelului aceste 

porunci ca termeni ai legământului, pe Muntele Sinai. Oamenii au 

fost pedepsiți pentru încălcarea fiecărei îndatoriri specifice po-

runcite în cele zece porunci, cu excepția poruncii a patra sau Saba-

tul, înainte de Sinai și în mod asemănător, orice poruncă, cu excep-

ția celei de-a patra, este repetată în scripturile Noului Testament.  
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Putem să nu fim de acord unii cu alții asupra multor lucruri 

cu privire la „Lege”, dar nu putem nega faptul că Biblia ne arată 

clar următoarele lucruri: 

1. O „lege” specifică și-a avut începutul istoric la Sinai. 

2. Aceeași lege care a început la Sinai și-a avut sfârșitul isto-

ric la Calvar. 

3. Începutul istoric al acelei „legi” este întotdeauna asociat 

cu darea tablelor legământului către poporul Israel, la Muntele Sinai. 

4. Sfârșitul istoric al acelei „legi” este întotdeauna legat de 

venirea lui Hristos și înființarea Noului legământ. 

Este posibil să înțeleg complet greșit despre care lege a Bi-

bliei se vorbește, dar este imposibil să neg că cele patru lucruri de 

mai sus sunt prezentate clar cu privire la o lege anume din Biblie. 

Cred că versetele care au fost explicate până acum în această carte 

fac imposibil ca acea lege să fie alta decât cele zece porunci scrise 

pe tablele legământului și date poporului Israel la Muntele Sinai, 

în calitate de fundament al legământului relației lor cu Dumne-

zeu. Ea nu se poate referi la o așa-numită lege ceremonială, și nici 

nu se poate vorbi despre o lege a conștiinței. Trebuie să se refere la 

legea legământului de la Sinai, scrisă pe piatră. Pentru cei care nu 

sunt de acord, vă rog să îmi arătați o altă „lege” în Scriptură, care 

respectă cele patru adevăruri enumerate mai sus și să explicați 

versetele biblice care vorbesc despre „începutul” și „sfârșitul” ace-

lei legi.  

Începutul istoric al legământului Legii, înscris pe tablele de 

piatră, a coincis cu începutul Israelului ca națiune sau organizație 

statală. În capitolul 4, am văzut aceste lucruri prezentate clar în 

pasajele Scripturii care vorbesc despre cele zece porunci. 
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Pur și simplu nu există nicio modalitate de a înțelege urmă-

toarele pasaje ale Scripturii, dacă negăm faptul că Legea ar fi avut 

deopotrivă un început și un sfârșit istoric: 

Așadar, înainte ca Legea să fi fost dată, era păcat în lume, însă 

unde nu este Lege nu se ține nici o socoteală a păcatelor. (Ro-

mani 5:13). 

Legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala; dar acolo 

unde s-a înmulțit păcatul, harul a fost mai din belșug. (Romani 

5:20). 

Care este, atunci, scopul Legii? Ea a fost adăugată pentru a 

arăta ce este încălcarea Legii, până când va veni Sămânța celui 

căruia i-a fost făcută promisiunea. Legea a fost dată prin în-

geri, printr-un mijlocitor. (Galateni 3:19). 

Astfel, Legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos, pentru ca 

noi să fim îndreptățiți prin credință. Dar acum, după ce a venit 

credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. (Galateni 

3:24-25). 

Nu putem citi cuvintele „înainte de Lege”, care în acest con-

text nu se pot referi la altceva decât la evenimentele de pe Muntele 

Sinai, după care să încercăm să spunem că legea care a fost dată cu 

această ocazie ar fi existat deja. Expresia „înainte de Lege” are sen-

sul de înainte de Lege. Aceasta înseamnă că „Legea”, în orice sens 

ar folosi Pavel cuvântul în acest pasaj, a avut un început istoric la 

Muntele Sinai.  

Expresia „Legea a venit” [„Legea a fost adăugată”, cf. NIV] 

nu ar avea nicio logică dacă Legea exista deja. Într-un anume sens, 

o Lege anume trebuia să fie adăugată la Sinai, într-un anume fel, 

altfel Pavel scria lucruri lipsite de logică. Această lege care a fost 

„adăugată” la Sinai face referire în mod specific la „încălcările de 

Lege” [cf. orig.]. Lucrarea Legii care a început la Sinai s-a sfârșit 

atunci când a venit Hristos. Trebuie să existe atât un început isto-
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ric, cât și un sfârșit istoric al unei legi, altfel Pavel prezintă un rați-

onament circular. A existat un anume punct în timp când această 

lege a fost instituită și un alt punct în timp, când cei cărora Pavel 

le scria au încetat să se afle sub autoritatea acelei legi. 

Cu toții suntem de acord că Pavel nu putea să spună că 

omul, la Muntele Sinai, a devenit pentru prima dată conștient de 

îndatoririle sale morale și de faptul că trebuie să se supună acelor 

îndatoriri morale. Cum am putea să considerăm comportamentul 

lui Iosif drept comportamentul unui credincios, în timp ce acela al 

lui Abimelec al unui necredincios? Cum am putea să înțelegem ar-

gumentul lui Pavel din Romani 2:14? Nu, Pavel nu vorbește în 

aceste pasaje despre efectele conștiinței.  

De asemenea, cu toții suntem de acord că Pavel nu neagă 

faptul că Dumnezeu, înainte de darea Legii, a pedepsit comporta-

mentul care era contrar îndatoririlor morale care au fost date ul-

terior prin Legea scrisă la Sinai, în calitate de legământ. Potopul nu 

a avut loc datorită faptului că Dumnezeu trecea printr-o pasă 

proastă în acea zi. Acest eveniment a fost consecința directă a ac-

țiunilor oamenilor care trăiau într-o modalitate în care puteau 

avea orice motiv pentru a ști că nu erau pe placul lui Dumnezeu. Ei 

trăiau în neascultare față de înseși legile care fuseseră „date” ulte-

rior Israelului la Muntele Sinai, ca termeni ai legământului. Legea 

a fost transmisă sub forma unui cod la Sinai și a statuat pentru 

prima dată condițiile unui legământ al vieții și morții.  

Atunci când Pavel scrie că, odată cu venirea credinței, Legea 

nu mai reprezintă dascăl peste poporul lui Dumnezeu, el nu spune 

că după Calvar, Dumnezeu a încetat să mai poruncească standarde 

de comportament care să fie plăcute Lui și care să reflecte caracte-

rul Său. Domnul nostru, prin apostolii Săi călăuziți de Duhul, a 

continuat să reveleze caracterul moral al lui Dumnezeu înaintea 

omenirii și să vorbească ucenicilor Lui despre responsabilitatea de 
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a reflecta asemănarea familiei lui Dumnezeu înaintea lumii din ju-

rul lor. Pavel spune, totuși, că oricare ar fi fost legea care a început 

la Sinai, această lege s-a sfârșit pentru totdeauna la Cruce. 

Este evident faptul că Pavel, în versetele tocmai citate, vor-

bește despre cele zece porunci în termenii legământului. Acesta tre-

buie să fie înțelesul cuvântului „Lege” din Galateni 3 și 4. Galateni 

3:13-14 ne arată că Hristos a murit sub blestemul unei legi și că, 

prin moartea Sa, i-a eliberat de blestemul Legii pe cei care trăiau 

sub aceeași lege. Acea lege nu poate fi altceva decât tablele de pia-

tră, văzute ca document al legământului. „Legea” care a venit la 

430 de ani după promisiunea făcută lui Avraam trebuie să fie, cel 

puțin la nivel superficial, diferită în natura ei de promisiunea 

Evangheliei dată lui Avraam, altfel nu există niciun conflict pe 

care Pavel să îl poată trata în acest pasaj. În lipsa conflictului, în-

trebarea din versetul Galateni 3:21 ar fi total inutilă. Faptul că Pa-

vel petrece atât de mult timp răspunzând problemei, folosind un 

argument atent ales, dovedește realitatea unei probleme. Argu-

mentul este atât de atent subliniat, încât Pavel construiește un 

punct cheie folosindu-se de substantivul „sămânța”, în loc de „se-

mințele” (3:16). Întrebarea din Galateni 3:19, „Care este atunci 

scopul Legii?”, ar fi inutilă dacă nu ar exista nicio diferență între 

promisiunea dată lui Avraam și Legea dată lui Moise. De ce să ex-

plice cu atât de multe detalii diferența între două lucruri care, în 

realitate, ar fi aceleași? 

Conform cu Galateni 3:22, Scripturile și nu Legea declară că 

întreaga lume este prizonieră păcatului. Acesta este același mesaj 

cu cel prezentat în Romani 3:9-21. Toți oamenii, fără excepție, 

sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu, indiferent dacă au avut 

parte de o lege scrisă sau nu. Doar legea evreiască ceremonială nu 

putea produce acea vinovăție, iar Neamurile nu au avut tablele le-

gământului sau cele zece porunci, care să mărturisească împotriva 
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lor. Această condamnare trebuie să vină pe temelia legii conștiin-

ței. Cuvintele din versetul 20 se pot referi doar la darea Legii către 

Israel, la Muntele Sinai. Legea, sub forma termenilor legământu-

lui, a fost dată pentru a stârni și a descoperi păcatul. Evreul a fost 

pus sub legământul Legii pentru a fi convins de păcat spre a avea 

justificarea prin credință și, în același timp, pentru că Legea a acți-

onat drept tutore până la venirea lui Hristos. În Galateni 4:4, legea 

despre care se vorbește este Legea legământului sub care Isus s-a 

născut și sub care El a murit. Galateni 4:24-25 elimină orice îndo-

ială cu privire la ce anume se referă Pavel, în acest context, prin 

folosirea termenului „lege”: 

Acest fapt poate fi luat ca o alegorie: aceste două femei repre-

zintă două legăminte. Unul este cel de pe muntele Sinai, năs-

când copii pentru sclavie – şi anume Agar. Agar este muntele Si-

nai din Arabia şi corespunde Ierusalimului de acum, pentru că 

este în sclavie cu copiii lui (Galateni 4:24-25). 

Atunci când vedem că Pavel, în aceste două versete, vor-

bește despre tablele legământului pe care fuseseră scrise cele zece 

porunci sau termenii de bază ai vechiului legământ, vedem rezol-

vat și conflictul dintre Lege și promisiune, iar afirmațiile lui Pavel 

cu privire la Lege se potrivesc imediat, într-o armonie perfectă. Ve-

dem că, atunci când Pavel vorbește în termeni negativi despre 

Lege, despre slăbiciunea ei sau despre eliminarea ei finală, se re-

feră la legea legământului (Cele zece porunci), scrise pe tablele le-

gământului.  

Atunci când Pavel vorbește despre Lege într-un sens pozitiv 

și o aplică situației noastre de astăzi, el vorbește fie despre „lege” 

în calitate de (1) revelație specială, sau Biblia, precum în Psalmul 

19:7 și Psalmul 1:1-2 (v. și citatul din John Owen din capitolul 5), 

fie (2) vorbește despre îndatoririle etice conținute în versetele in-

dividuale care vin după cele zece porunci, în calitate de document 

al legământului, care sunt împlinite.  
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Cititorul este aproape sigur că va gândi, „Asta sună corect. 

Dar, dacă în Biblie este prezentat un răspuns atât de ușor și de clar, 

de ce îl ratează atât de mulți predicatori și teologi?” Am ridicat și noi 

această întrebare în prefața cărții. Scriam atunci: „fiecare per-

soană găsește doar lucrurile pe care le caută”. În cazul discutat aici, 

unii oameni nu pot auzi ceea ce Pavel spune, pur și simplu pentru 

că asta nu se potrivește în sistemul teologic pe care ei l-au impus asu-

pra Bibliei. În acel sistem, cele zece porunci nu pot să fie un legă-

mânt distinct și separat, făcut doar cu poporul Israel. Cele zece po-

runci, scrise pe tablele de piatră la Muntele Sinai, trebuie să fie 

identice în orice aspect cu așa-zisul „legământ al faptelor”, făcut 

de Dumnezeu cu Adam, în Grădina Edenului. Cele zece porunci nu 

pot să înceapă la Muntele Sinai în niciun sens, în acel sistem teologic 

particular. Este absolut esențial, după cum „consecințele bune și 

necesare sunt deduse” din Teologia Legământului, că Legea nu a 

început la Sinai, altfel întreg sistemul este distrus. Nu mă voi pre-

ocupa aici să analizez celelalte versete citate. Cititorul poate să le 

lectureze și să încerce să potrivească gândirea sa cu privire la cele 

zece porunci în acele afirmații clare cu privire la începutul și sfâr-

șitul istoric al „Legii” și, astfel, să vadă dacă ele se pot potrivi. 

Am văzut în capitolul 7 că cele zece porunci, sau tablele de 

piatră, considerate drept document al legământului care a fost 

păstrat în chivotul din Locul Preasfânt, au fost îndepărtate atunci 

când perdeaua templului s-a rupt de sus până jos. Acele table au 

devenit instantaneu învechite, la fel ca preoția lui Aaron și ca jer-

tfele. Descendenții lui Aaron au fost imediat lipsiți de slujbă. La 

rândul lui, marele preot a avut nevoie de o îmbrăcăminte complet 

nouă, din cap până în picioare. El nu avea să mai poarte vreodată 

din nou nici acea robă preoțească splendidă și nici haina cea albă 

specială de sub robă, pe care obișnuia să o poarte doar în ziua ispă-

șirii.  
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Următoarele realități formează baza felului cum Pavel înțe-

lege scopul și funcția celor zece porunci astăzi: 

1. Prin sângele lui Hristos vărsat la cruce, a fost ratificat un 

nou legământ. Termenii vechiului legământ, scris pe tablele legă-

mântului la Sinai, au fost împliniți și astfel eliminați. Pretențiile 

vechiului legământ au fost satisfăcute. Blestemul lui a fost îndurat 

și îndepărtat. Binecuvântările lui au fost asigurate prin Hristos și 

dăruite bisericii Sale. 

2. Un nou popor sau o nouă națiune „s-a născut” în ziua Cin-

cizecimii. Adevăratul „popor sfânt” de „împărați și preoți” (adevă-

ratul Israel al lui Dumnezeu) a luat ființă (comp. Exod 19:4-7 și 1 

Petru 2:9-11). 

3. O nouă apropiere de Dumnezeu a fost deschisă în momentul 

în care perdeaua templului  s-a rupt de sus până jos. Calea către in-

trarea în prezența lui Dumnezeu fusese blocată de cerințele drepte 

și sfinte ale poruncilor aflate pe tabele legământului din chivot. 

Acum, însă, termenii acelui legământ, scriși în piatră, au fost îm-

pliniți în totalitate, iar noi putem intra în Locul Preasfânt plini de 

curaj (Evrei 10:1-23), îmbrăcați cu însăși neprihănirea pe care Le-

gea aceea o cerea. 

4. Un nou statut, acela de fii adulți ai lui Dumnezeu, cu noi 

privilegii, a fost dat poporului lui Dumnezeu, format atât din evrei 

credincioși, cât și din oameni credincioși dintre Neamuri. 

5. Un nou Dascăl a luat în stăpânire conștiința credinciosului 

noului legământ. În ele însele, tablele Legii reprezentau dascălul cel 

vechi din conștiința unui israelit. Acel dascăl vechi a fost eliberat 

din funcție (Galateni 3:24-25) și înlocuit cu Duhul Sfânt, care lo-

cuiește în cel credincios. 
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Concluzie 

Legea, văzută în calitate de document al legământului, cu 

conținutul ei scris pentru prima dată, a avut un început istoric la 

Muntele Sinai și un sfârșit istoric în Hristos. Legământul Legii nu 

a anulat în niciun fel legământul făcut cu Avraam, care promitea 

că toate popoarele pământului vor fi binecuvântate în sămânța 

lui. Această promisiune a fost împlinită în noul legământ, care a 

început atunci când perdeaua templului a fost ruptă de sus până 

jos. Este important să observăm mai multe lucruri. În primul rând, 

chiar dacă Legea, ca termeni scriși ai legământului, a avut începu-

tul istoric la Sinai, principiile conținute în poate poruncile ei, cu 

excepția Sabatului, fuseseră deja revelate omului prin creație, de 

la început. Nici cunoașterea lui Dumnezeu și a caracterului Său și 

nici realitatea păcatului cunoscut nu au început la Sinai. În al doi-

lea rând, chiar dacă Legea, văzută ca document al legământului, s-

a sfârșit atunci când Hristos a instaurat noul legământ, elemen-

tele etice neschimbătoare care reprezintă fundamentul poruncilor 

scrise pe tablele de piatră sunt la fel de obligatorii pentru noi as-

tăzi, cum au fost în vechime pentru un israelit. 

Începutul și sfârșitul legământului Legii nu are nimic de-a 

face cu sursa sau durabilitatea standardelor etice care revelează 

caracterul neschimbător al lui Dumnezeu.  
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CAPITOLUL 10.  

SEMNIFICAȚIA BIBLICĂ                     
A TABLELOR DE PIATRĂ 

 

 

Am încercat să folosesc termeni biblici în această carte. În 

diferite momente, am folosit în mod intenționat unul din cei șase 

termeni interschimbabili, sau sinonimi, atunci când am vrut să 

mă refer la cele zece porunci. Unul din termenii pe care Duhul 

Sfânt i-a folosit în mod frecvent cu referire la cele zece porunci este 

expresia „tablele de piatră”. Aceasta este una din cele două expre-

sii sinonime folosită atât în Vechiul Testament cât și în Noul Tes-

tament. Celălalt termen folosit în ambele testamente este expresia 

„tablele legământului”. Duhul Sfânt nu a ales să folosească expre-

sia Cele zece Porunci în Scripturile Noului Testament, ci a dorit să 

folosească acești doi termeni sinonimi. Ambele sinonime folosite 

în Noul Testament includ cuvântul table, lucru care nu doar că ne 

conduce înapoi la documentul legământului de la Sinai, ci și sub-

liniază că trebuie să ne gândim la cele zece porunci ca la un docu-

ment unitar. Se pare că este un lucru important că atât Vechiul, cât 

și Noul Testament folosesc cuvântul „legământ” atunci când se re-
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feră la cele zece porunci (Deuteronom 9:9 și Evrei 9:4). De aseme-

nea, vedem că Duhul Sfânt vrea să ne gândim la legământ atunci 

când el se referă la cele zece porunci. 

Importanța deosebită a celor zece porunci în Biblie este că 

ele au reprezentat documentul legământului pe care se baza orice 

în legătură cu poporul Israel. Importanța tablelor Legii și a carac-

terului lor unic este, dacă vreți, asemănătoare importanței Consti-

tuției Statelor Unite. Cuvântul lui Dumnezeu nu denumește și nu 

tratează nicăieri tablele de piatră ca fiind „legea morală neschim-

bătoare a lui Dumnezeu”. El face întotdeauna legătura dintre aces-

tea și Muntele Sinai, moment în care Dumnezeu le-a făcut să repre-

zinte baza legământului Lui cu Israel. Am văzut acest lucru expri-

mat clar într-un capitol anterior. 

Diferiți autori din Vechiul și Noul Testament fac referire la 

porunci individuale din Decalog (ca și din alte pasaje din restul Ve-

chiului Testament) și folosesc aceste lucruri pentru a întări lucru-

rile legate de responsabilitățile noastre. Domnul nostru a folosit 

Deuteronom 6:6 și Levitic 19:18 drept fundament pentru a identi-

fica cele două mari porunci din întreaga Scriptură. Dar înseamnă 

aceasta că restul legilor din acele capitole sunt de aceeași impor-

tanță ca și cele două care au fost citate de El? 

Atunci când cele zece porunci sunt considerate drept o sin-

gură unitate sau drept „tablele de piatră”, ele sunt întotdeauna vă-

zute drept „documentul legământului”. Nu se pune niciodată între-

barea: „Conțin oare cele zece porunci legi care revelează caracterul 

neschimbător al lui Dumnezeu?” Evident că da. Dar trebuie să ne 

punem în același timp întrebarea: „Conțin cele zece porunci legi 

care guvernează ceremonii ce sunt imagini ale lui Hristos și, în 

această calitate, revelează caracterul lui Dumnezeu într-o formă 

simbolică mai degrabă decât prin cuvinte clare?” Din nou, răspun-

sul va fi afirmativ. Noi doar obiectăm că, atunci când cineva in-

sistă asupra faptului că cele zece porunci, așa cum au fost lăsate pe 
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tablele legământului la Sinai, sunt sută la sută „legea morală nes-

chimbătoare”. O imagine este bună, dar realitatea este mai bună. 

Ceremoniile care Îl reprezentau pe Hristos prin umbre și simboluri 

trebuie să se schimbe atunci când lucrul real, reprezentat prin ele, 

devine realitate. Noi conștientizăm că sistemul teologic al unor oa-

meni îi forțează să susțină poziția „legii morale neschimbătoare”. 

Cu toate acestea, acea poziție este greșită. Noi recunoaștem cu bu-

curie faptul că tablele de piatră conțin legi care revelează caracte-

rul lui Dumnezeu prin cuvinte clare, dar noi credem și că: (1) acele 

table conțin unele legi care țin de ceremonii, și (2) mai conțin anu-

mite legi care țin de comportamentul etic, lucruri care au fost 

aduse la un nivel superior de către Hristos22. Prin a spune că au fost 

înălțate la acest nivel, nu vrem să spunem că ele au devenit opo-

zante celor dintâi. 

Trebuie să insistăm că, ceea ce determină comportamentul 

moral al oricărui individ, este legământul specific sub care acel in-

divid trăiește. Biserica nu se află sub autoritatea aceluiași legă-

mânt pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul Israel, la Muntele Si-

nai. Unele îndatoriri sunt statuate în exact aceleași cuvinte sub 

ambele legămintele, dar o parte a acestora sunt definite diferit sub 

fiecare legământ. Creștinii au porunca de „a fi sfinți, căci Eu sunt 

sfânt”. Petru, în      1 Petru 1:15-16, citează versete din Levitic 11 și 

19 drept texte de bază pentru această îndatorire. Dumnezeu a po-

runcit atât israeliților, cât și creștinilor să fie sfinți. Cu toate aces-

tea, israelitul își demonstra sfințenia într-un mod destul de diferit 

față de creștini. 1 Petru 1:15-16 nu îi spune creștinului să se în-

toarcă la Levitic 11 și să urmeze legile dietei detaliate acolo, pentru 

ca astfel să trăiască o viață sfântă. Îndatorirea de a fi sfânt este în-

totdeauna manifestată prin efectul ei. Dar definiția sfințeniei de-

pinde însă de legământul în care acel individ trăiește. Creștinul își 

                                                   
22 John G. Reisinger, But I Say Unto You, ... disponibilă la New Covenant Media, 5317 Wye 

Creek Drive, Frederick, MD 21703-6938. 
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capătă definiția sfințeniei și regulile specifice pentru trăirea 

sfântă din Scripturile noului legământ. Israelitul își extrage regu-

lile pentru trăirea sfântă din întreaga Lege a lui Moise. 

Uneori, atunci când sunt întrebat: „Crezi că cele zece po-

runci reprezintă regula de viață pentru un creștin?”, răspunsul 

meu este următorul: „Depinde la ce te referi. Dacă te referi la (1) 

Cele zece porunci, așa cum sunt scrise pe tablele de piatră, atunci 

răspunsul este nu. Dacă te referi la (2) Cele zece porunci așa cum 

sunt interpretate și aplicate de Domnul nostru și de apostolii Lui 

în Scripturile noului legământ, atunci răspunsul este da. Ele sunt 

o parte vitală a regulii mele de viață.” 

Aceasta este exact ceea ce Pavel ne învață în Efeseni 2:19-

20. Trebuie să luăm foarte în serios acest pasaj al Scripturii. Aceste 

cuvinte sunt înseși cuvintele lui Dumnezeu! Dacă greșesc în inter-

pretarea mea cu privire la aceste versete, atunci toate concluziile 

care rezultă de aici trebuie să fie respinse. Cu toate acestea, dacă 

acest pasaj are cu adevărat însemnătatea exactă a ceea ce el spune, 

atunci suntem forțați să recunoaștem că Israel și biserica au două 

canoane diferite de comportament. Priviți atent de la următorul 

text: 

Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți 

cetățeni împreună cu sfinții și membri ai casei lui Dumnezeu, 

fiind zidiți pe temelia pusă de apostoli și de profeți, piatra din 

capul unghiului fiind Hristos Isus. (Efeseni 2:19-20). 

Aproape toate comentariile asupra acestui pasaj scrise până 

în urmă cu 50 de ani vor spune, „expresia apostoli și profeți face 

referire la Scripturile Vechiului și ale Noului Testament”. Mai re-

cent, descoperim oameni care spun, „cuvântul profeți s-ar putea 

referi la profeții Noului Testament”. Astăzi, majoritatea comenta-

torilor vor insista asupra faptului că termenul „profeți” nu poate 

face referire decât la profeții Noului Testament și nu poate să lase 
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posibilitatea de a se referi la profeții Vechiului Testament. William 

Hendriksen este foarte exact în comentariul său: 

Poziția potrivit căreia termenul profeți, așa cum este folosit 

aici, se referă la cei din Vechiul Testament care purtau acest 

apelativ, precum Moise, Ilie, Isaia, Ieremia etc. (cf. Lenski, op. 

cit. p. 450-453) este deschisă unor obiecții serioase, precum 

acestea: (1) apostolii sunt menționați mai întâi, după care pro-

feții; (2) desemnarea „Temeliei” casei, a locuinței împărțite în 

mod egal de evrei și Neamuri, se potrivește profeților Noului Tes-

tament mai bine decât acelora din dispensația veche; (3) con-

form pasajului din 4:8-11, profeții menționați acolo, imediat 

după apostoli, la fel ca aici în 2:20, sunt „daruri” oferite Biseri-

cii de către Hristos cel înălțat; de aceea, ei sunt profeții Noului 

Testament; și (4) în 3:5, unde aceeași expresie „apostoli și pro-

feți” este plasată într-un context în care este total exclusă refe-

rința la profeții dispensației vechi, lucru care pare să sublinieze 

argumentarea în favoarea ideii de profeți ai Noului Testa-

ment.23 

Și tu, ca și mine, poți descoperi că este dificil să crezi că un 

teolog convins al legământului ar face astfel de afirmații. Îl admir 

pentru onestitatea în fața cuvintelor și a adevărului textului, chiar 

dacă ceea ce el scrie nu poate fi reconciliat cu propriul sistem teo-

logic. Comentariile sale demonstrează dincolo de orice îndoială că 

Pavel se referă la apostolii și profeții Noului Testament. John Stott 

merge un pas mai înainte în ce privește exegeza corectă a lui Hen-

driksen, și prezintă implicațiile biblice și teologice ale acestuia. 

Ambii sunt de acord că termenul „profeți” din Efeseni 2:19-20 nu 

se referă la profeții Vechiului Testament, ci la cei ai Noului Testa-

ment. Stott nu doar că spune că textul se referă la profeții Noului 

Testament, ci el și demonstrează că acest fapt clar are implicații 

teologice profunde. Viața și închinarea bisericii nu este zidită pe 

                                                   
23 William Hendrickson, New Testament Commentary, Ephesians (Grand Rapids: Baker Book 

House, 1967), p. 142. 
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Moise, pe legile sale sau pe termenii legământului care a înființat 

Israelul ca națiune. Fundamentul Bisericii este Hristos Însuși, iar 

viața și închinarea ei sunt guvernate prin legile Lui. Hristos, noul 

Dătător de lege, dă aceste legi prin apostolii și profeții noului legă-

mânt, în Scripturile inspirate ale noului legământ. John Stott s-a 

exprimat mai bine decât aș putea eu să o fac. Sublinierile din cita-

tul de mai jos îmi aparțin. 

Expresia „apostoli și profeți” poate aduce alături Vechiul Testa-

ment (profeții) și Noul Testament (apostolii) ca bază a învăță-

turii pentru biserică. Dar ordinea inversată a cuvintelor (nu 

„profeți și apostoli”, ci „apostoli și profeți”) sugerează că proba-

bil aici se referă la profeții Noului Testament. Dacă este așa, 

prezența lor alături de apostoli în calitate de temelie a bisericii 

este importantă. Din nou, trebuie făcută aici referința la un 

grup mic de învățători inspirați, asociați apostolilor, care au 

adus împreună mărturia lui Hristos și a căror învățătură este 

derivată din revelație (3:5), lucru care a slujit de temelie. 

În termeni practici, aceasta înseamnă că biserica este zidită pe 

scripturile Noului Testament. Ele sunt documentul de înteme-

iere al bisericii. Și, așa cum, în calitate de fundament, nu mai 

poate fi îndepărtat odată ce a fost așezat, iar suprastructura se 

zidește pe el, tot așa, fundamentul nou-testamental al bisericii 

este inviolabil și nu poate fi schimbat prin adăugări, ștergeri sau 

modificări operate de învățătorii care pretind să fie astăzi apos-

toli sau profeți. Biserica stă în picioare sau cade prin însăși de-

pendența sa loială de adevărurile întemeietoare pe care Dum-

nezeu le-a revelat apostolilor și profeților săi, și care sunt păs-

trate acum în Scripturile Noului Testament.24 

                                                   
24 John R. Stott, God's New Society, the Message of Ephesians (Downers Grove, IL: IVP, 1979), 

p. 107. Pentru o altă prezentarea excelentă a aceleiaşi poziţii, citiţi Loraine Boettner, The 

Meaning of the Millenium: Four Views, ed. Robert G. Clouse (Downers Grove, IL: IVP, 1977), 

p. 95-103. 
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Așa cum spunea John Stott, una din implicațiile textului 

din Efeseni 2:20, este că are loc un o redirecționare istorică a auto-

rității, de la vechiul legământ, la noul legământ. Viața și închina-

rea Israelului au fost zidite pe Moise și pe legile date lui, inclusiv 

tablele legământului, de la Sinai. Viața și închinarea trupului lui 

Hristos este construită pe scripturile Noului Testament, date Bise-

ricii de către Hristos și apostolii Lui. În decursul istoriei poporului 

Israel, mai mulți profeți au adus legi specifice, care erau necesare 

pentru administrarea vechiului legământ. În Noul Testament, 

Hristos și apostolii Săi aduc legi care sunt necesare pentru guver-

narea comunității bazată pe har. Autoritatea deplină și finală 

peste viața și închinarea bisericii nu este Moise și nici legile teocra-

ției pământești. Autoritatea ei finală și deplină este Domnul Isus 

Hristos, noul Dătător de lege, care îl înlocuiește pe Moise. El își ex-

primă și definește voia și autoritatea prin Cuvântul Său: Noul Tes-

tament, inspirat de Duhul Sfânt. Aceasta este în mod precis sensul 

afirmațiilor lui Pavel din Efeseni 2:19-20. John Stott a înțeles în 

mod clar și a prezentat semnificația acestui text în consecință. 

Nu vreau să sugerez prin aceasta faptul că Vechiul Testa-

ment statuează doar legi care să guverneze comportamentul și 

care să fie restricționate la aspecte ceremoniale sau acțiuni civile. 

Nici nu vreau să spun că principiile pe care se bazează aceste legi 

nu au avut în vedere guvernarea comportamentului moral al tu-

turor oamenilor din toate vremurile. Sunt, în același timp, de 

acord cu faptul că legile care sunt clar limitate la guvernarea as-

pectelor ceremoniale sau a activităților civile dintr-o teocrație 

sunt eliminate în Hristos. Acest lucru este mult prea evident ca ci-

neva să îl poată nega25. Dar aceasta este mult prea diferită de ideea 

                                                   
25 Ceea ce spun aici nu intră în contradicție cu afirmația de mai devreme. Astăzi, putem să 

ne referim la o poruncă dată ca fiind „ceremonială în natura ei” și astfel să credem că nu 

mai este valabilă. Cu toate acestea, un israelit putea niciodată să facă același lucru. El era în 

mod egal dator „moral” să asculte de o lege legată de dietă după cum era dator să asculte de 
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de a crea o listă completă sau coduri specifice ale Legii26 și de (1) a 

desemna o listă ca fiind „legea morală”, iar alta drept „legea cere-

monială” și pe lângă acestea, să mai înființăm o listă denumită „le-

gea civilă”, după care (2) să păstrăm o singură listă și să le aruncăm 

pe celelalte două. Scripturile nu cunosc acest fel de abordare în sta-

bilirea comportamentului moral, atât pentru evreul din vechiul 

legământ, cât și pentru creștinul de astăzi, aflat sub noul legă-

mânt. Singura listă clară care a fost transmisă în mod scris a fost 

„cuvintele legământului” sau cele zece porunci, iar acest cod scris, 

considerat drept document al legământului, a fost „țintuit pe 

cruce”, în Hristos (Coloseni 2:14).  

Noi continuăm să subliniem că poziția noastră constă în 

faptul că cele zece porunci au fost date la o parte doar atunci când 

sunt considerate drept document al legământului. Noi nu vrem să 

spunem că principiile exprimate în cerințele individuale ale po-

runcilor au încetat. Domnul nostru Isus Hristos reține principiile 

care stau la baza poruncilor, indiferent unde se găsesc acele po-

runci în scripturile Vechiului Testament. Fără îndoială, Hristos a 

eliminat anumite porunci, care guvernau aspecte ceremoniale și, 

odată cu abolirea acelor ceremonii, legile care le guvernau nu mai 

erau necesare. Porunca Sabatului este doar un astfel de exemplu. 

De asemenea, Hristos a schimbat alte porunci, crescând cerințele 

lor, prin a le ridica la un nivel mult mai înalt. Legea mozaică a di-

vorțului este o ilustrație acestui fapt. În plus, Hristos a adăugat 

unele legi noi care sunt consecvente doar cu harul, nu și cu Legea 

                                                   
oricare din Cele 10 Porunci. Noi am putea vedea diferența între aspecte morale, ceremoni-

ale și civile și să fim capabili să acționăm în consecință. Chiar dacă un israelit ar fi putut să 

recunoască faptul că idolatria era diferită în natura ei de consumul alimentelor necurate, 

totuși el nu era liber să acționeze în baza acelei deosebiri și să mănânce astfel de alimente. 

„Legea lui Moise” a fost un tot unitar, un pachet complet, fără opțiuni. 
26 Un bun prieten s-a decis să citească Pentateuhul și să folosească trei culori diferite pentru 

a sublinia poruncile morale, civile și ceremoniale. În curând, el a fost uimit să constate că 

acest lucru era imposibil. 
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lui Moise. Iată de ce Moise n-ar fi putut niciodată să scrie Predica 

de pe Munte. 

Oricând sunt ignorate sau minimizate cuvintele lui Pavel 

din Efeseni 2:20 și când lui Moise i se acordă autoritate legală (care, 

de fapt, înseamnă autoritate mai mare) în ce privește închinarea și 

conștiința, atât în biserică, cât și la nivelul creștinului individual, 

acolo are loc o negare clară a autorității unice și finale a domniei 

lui Hristos peste biserică. 

Tot ceea ce scripturile Vechiului Testament au prevăzut și 

au privit înainte în ce privește biserica a fost sau este împlinit în 

persoana și lucrarea lui Hristos. Noul popor, adevăratul locaș sau 

templu al lui Dumnezeu, adevărata casă a lui Dumnezeu, preoția, 

calitatea nouă de fii și darul duhului înfierii, sunt toate realități 

prezente. Toate aceste lucruri sunt posibile doar datorită funda-

mentului nou pus în noul legământ. Domnia lui Hristos, exprimată 

în Cuvântul Său prin Duhul Său, în scripturile Noului Testament, 

este ceea ce definește și mijlocește toate lucrurile de sus, inclusiv 

noul legământ însuși. Câtă vreme nu vedem, nu recunoaștem și nu 

articulăm în mod clar această trecere de la autoritatea veche a lui 

Moise la autoritatea nouă a lui Hristos, negăm, chiar dacă într-un 

mod ignorant, domnia lui Hristos în calitate de Dătător nou al legii 

care guvernează viața și închinarea bisericii. Respingem piatra din 

capul unghiului atunci când respingem unicitatea și noutatea to-

tală a noii zidiri (Efeseni 2:11-22) și acționăm ca și cum nici o zi-

dire nouă nu ar fi fost construită. În esență, negăm că Isus Hristos 

însuși este temelia nouă pe care este construită „noua creație”. 

Atunci când Israelul este tratat ca fiind în mod exact analog 

trupului lui Hristos, consecința este că Moise nu poate fi pus pe pi-

cior de egalitate cu Hristos ca dătător de lege, ci Moise trebuie să 

fie, de fapt, un dătător de lege mai mare, iar Hristos doar cel mai 

mare interpret al lui Moise, întrucât Moise a venit primul. Atunci 

când biserica, în calitate de trup al lui Hristos, nu este văzută ca 
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„omul cel nou” (Efeseni 2:15), radical diferit, sau parte a unei „cre-

ații” complet nouă (2 Corinteni 5:17), care a fost necunoscută până 

în ziua Cincizecimii, implicația va fi întotdeauna că Hristos este 

respins ca un Dătător nou de lege. Hristos devine astfel un simplu 

ucenic ascultător sau un simplu păzitor de lege, Legea lui Moise, dar 

El nu îndrăznește să fie dătător de lege, prin dreptul pe care îl are. 

În cel mai fericit caz, Hristos este cel mai mare învățător. Într-o as-

tfel de teologie, ar trebui să denumim Predica de pe Munte cu titlul 

„Talmudul lui Isus”, întrucât El este doar Cel care îl explică pe Mo-

ise, neputând fi dătător de lege El însuși. 

Întrebarea cheie pe care o discutăm în această carte este ur-

mătoarea: „Care este semnificația măreață a celor zece porunci sau 

tablele de piatră, în mintea autorilor Scripturii?” Sunt tablele legă-

mântului legea morală neschimbătoare a lui Dumnezeu și astfel 

regula de viață a creștinului? Dacă răspundem acelei întrebări fo-

losind înseși Scripturile, răspunsul nostru va fi întotdeauna 

acesta: „Cele zece porunci sunt considerate termenii de bază ai ve-

chiului legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu Israel la Muntele 

Sinai”. Biblia nu ne conduce niciodată la un răspuns care să spună, 

„Tablele legământului sunt legea morală neschimbătoare a lui 

Dumnezeu”. Crezurile noastre pot să ne forțeze să răspundem în 

acest fel, dar Scripturile nu ne vor permite niciodată așa ceva. 

Dacă discuția se îndreaptă de la tablele legământului sau 

cele zece porunci, în calitate de document al legământului, la orice 

îndatorire individuală sau specifică poruncită în cuvintele legă-

mântului, întrebările se vor schimba în consecință. În felul acesta, 

am ajunge să discutăm un subiect cu totul diferit. Întrebarea noas-

tră ar trebui să devină aceasta: „Sunt cele zece porunci sau tablele 

de piatră, așa cum sunt date la Muntele Sinai, cea mai completă 

descoperire a caracterului moral al lui Dumnezeu dat vreodată și 

astfel, total suficientă pentru a fi standardul și regula de viață a 

creștinilor de astăzi?” Răspunsul nostru ar trebui să fie, „Evident 
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că nu!” Tablele legământului sau cele zece porunci, nu reprezintă 

revelația cea mai deplină a caracterului lui Dumnezeu care a fost 

dată vreodată și, fără îndoială, ele nu sunt suficiente pentru a sluji 

drept regula de viață a creștinului, care trăiește sub har. Așa cum 

am spus mai devreme, „Cele zece porunci, așa cum sunt ele inter-

pretate și aplicate de către Domnul nostru și apostolii Lui, reprezintă 

o parte vitală a regulii de viață a creștinului”. Cu toate acestea, o 

astfel de exprimare este cu totul diferită de a spune că „Tablele le-

gământului date poporului Israel sunt regula de viață pentru creș-

tinii de astăzi”. 

Atunci când insistăm asupra faptului că tablele de piatră 

reprezintă doar o umbră prin comparație cu cuvintele lui Hristos 

din Predica de pe Munte, nu vrem în niciun fel să îl lipsim pe Moise 

de demnitatea lui, după cum nu vrem să îl lipsim nici pe Aaron de 

demnitatea sa atunci când insistăm că el și lucrarea lui sunt fina-

lizate întrucât Hristos l-a înlocuit pe Aaron în calitate de mare 

preot. De ce am refuza noi să trimitem pe oameni înapoi la Aaron 

și la slujirea lui, dar apoi să insistăm să îi trimitem totuși înapoi la 

Moise și la lucrarea sa? Nu împlinește în mod egal Hristos atât pro-

feția cu privire la Noul și mai Marele Profet care avea să se ridice 

pentru a-l înlocui pe Moise (Deuteronom 18:15-19), cât și profeția 

privitoare la instaurarea unei preoții care să o înlocuiască pe cea a 

lui Aaron? 

Atunci când le analizăm individual și independent de sta-

tutul lor de legământ, fiecare dintre poruncile scrise pe tablele le-

gământului rămân în vigoare doar în interpretarea și aplicarea 

acelor porunci prin Hristos și apostolii Lui. Unele dintre porunci 

rămân în vigoare exact așa cum au fost date la Muntele Sinai, altele 

sunt modificate și ridicate la un nivel superior, una este dată la o 

parte, sau cel puțin spiritualizată total, iar altele sunt redefinite și 

extinse în semnificație. Cred că Domnul nostru Isus Hristos avea 

tot dreptul să facă toate aceste schimbări. Îl iubesc pe Moise și îi 
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recunosc locul special, dar Îl iubesc mai mult pe Hristos și cred că 

este de departe mai măreț. Tablele de piatră au fost, într-adevăr, 

cel mai stringent cod moral dat vreodată până la acel moment din 

istorie, dar Predica de pe Munte este un cod moral mult mai înalt și 

mai exigent decât tablele de piatră. Scripturile Noului Testament 

trebuie să interpreteze scripturile Vechiului Testament. Glosarul 

care definește semnificația sfințeniei adevărate pentru un copil al 

lui Dumnezeu în zilele noastre se găsește în partea a doua a cărții, 

nu în prima parte a ei. 

Cele zece porunci conțin mult din legea neschimbătoare 

care guvernează comportamentul moral și care rămâne aplicabilă 

bisericii de astăzi la fel cum se aplica israelitului din vechime. Cu 

toate acestea, acea poziție este diferită de aceea care pune semn de 

egalitate între tablele legământului și așa-zisa „lege morală veș-

nică”. Eu resping insistența vehementă a unor teologi asupra ideii 

că tablele de piatră sunt, în întregimea lor și așa cum au fost date la 

Sinai, „cea mai înaltă lege morală dată vreodată” și că, de aceea, „ea 

este total suficientă, atunci când este înțeleasă corect, pentru a de-

veni regula de viață a creștinului de astăzi”. O astfel de teologie 

face imposibil ca acești oameni să accepte realitatea clară că cele 

zece porunci reprezintă documentul legământului distinct care a 

înființat națiunea Israel. 

Știu că acest lucru poate să pară unora drept o simplificare 

grosolană, dar nu este! Este un lucru clar ca și doctrina justificării 

prin credință – dacă începem cu Scripturile și lăsăm cuvintele și 

frazele ei să aibă semnificația a ceea ce ele spun. De ce refuză oa-

menii să trateze cele zece porunci ca pe un document al legămân-

tului distinct, atunci când Scriptura face acest lucru atât de clar? 

De ce refuză ei adevărul clar că tablele Legii reprezintă o parte vi-

tală a „documentului legământului vechi” care a fost făcut cu Is-

rael și care este desființat în Hristos? 
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Cu mai mulți ani în urmă, participat la o conferință în New 

England, unde am predicat un mesaj care demonstra că funcția 

primară a tablelor de piatră era să aducă convingerea de păcat și să 

pregătească pe păcătoșii pierduți pentru har. Un tânăr a criticat 

mesajul meu și a spus: „Sunt de acord că aceasta este una din func-

țiile Legii, dar nu este principala”. Apoi, a încercat să continue ex-

plicând că cele zece porunci au fost date unui popor răscumpărat 

în calitate de custode și au avut ca scop să protejeze Evanghelia și 

să păzească acel popor de rătăcire în păcat și idolatrie; iar atunci 

când l-am întrebat dacă mesajul pe care l-am predicat a folosit ver-

sete din Scriptură pentru a dovedi ceea ce afirmasem, tânărul a re-

plicat, „Da, dar mesajul nu arată din Scriptură principalul scop al 

Legii”. Răspunsul meu a fost: „Arată-mi pasajele din Scriptură care 

dovedesc ideea pe care încerci să o transmiți și pe care crezi că am 

ratat-o în predica mea”. După câteva minute lungi de gândire pro-

fundă, tânărul a zâmbit larg și a răspuns, „De ce sunt atât de dog-

matic cu privire la ceva în sprijinul căreia nu am niciun verset din 

Scriptură?” Apoi am discutat cu el câte ceva din materialul pe care 

îl aveam cu privire la statutul tablelor de piatră în calitate de do-

cument al legământului legal. În final m-a întrebat: „De ce nu m-

am gândit niciodată până acum la cele zece porunci chiar și doar 

ca la un document al legământului, nu mai vorbesc despre un docu-

ment al legământului legal?” Ceva mai devreme, tânărul mă in-

forma că tocmai ce finalizase ascultarea a patru casete audio cu 

mesaje pe tema legămintelor și citise mai multe cărți cu privire la 

relația corectă dintre Lege și Evanghelie. Era imposibil să rezist 

tentației de a spune: „Răspunsul la întrebarea ta poate fi că citești 

prea multe cărți și asculți prea multe mesaje audio, dar nu citești 

suficient Biblia”. Din nou a zâmbit și mi-a spus: „Poate că ai drep-

tate”. 

Conceptul de coduri „moral, ceremonial și civil” ale Legii nu 

izvorăște din citirea Scripturii. Este o tehnică literară a cărei utili-

zare a ajuns să fie considerată egală terminologiei biblice. Ideea de 
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categorii ale Legii trebuie înlocuită cu adevărul că legământul aflat 

în vigoare la un anumit moment din timp reprezintă baza pentru 

moralitatea și sfințenia oricărui individ aflat sub acel legământ. 

Porunca dată de Dumnezeu lui Israel de „a fi sfinți, căci Eu sunt 

sfânt”, este o poruncă identică celei dată creștinilor astăzi. Atunci 

când Petru ne îndeamnă să fim sfinți citează din Vechiul Testa-

ment (Levitic 11:44-45; 19:2; 20:7 etc.). Cu toate acestea, pentru a 

putea împlini porunca de „a fi sfinți”, dată în 1 Petru 1:15-16, este 

necesar ceva foarte diferit de cerințele identice ale poruncii dată 

Israelului, sub vechiul legământ, în Levitic 11:19. Eșecul de a ob-

serva această diferență face imposibil să vedem relația corectă 

dintre legile vechiului legământ și viața credinciosului de astăzi. 

Nu putem să înțelegem felul cum David a putut să aibă o 

căsătorie poligamă cu Bat-Șeba, având parte de aprobarea și bine-

cuvântarea expresă din partea lui Dumnezeu, fără să înțelegem 

schimbarea care are loc în termenii poruncii „Fiți sfinți, căci Eu 

sunt sfânt”, atunci când ea este reiterată în noul legământ. David 

putea fi sfânt înaintea lui Dumnezeu, în vechiul legământ, chiar 

dacă practica poligamia, dar un credincios de astăzi, aflat sub noul 

legământ, nu poate face același lucru.27 Poligamia nu încălca po-

runca a șaptea (Să nu preacurvești) în vechiul legământ, dar în-

calcă legea morală nouă și mult mai înaltă pe care Hristos a dat-o 

bisericii în noul legământ (Matei 19:1-9). Fie definiția adulterului 

s-a schimbat în noul legământ, fie David și-a trăit viața într-o situ-

ație de adulter multiplu. 

Cu toții am considera astăzi consumul de animale necurate 

drept parte din aspectele „ceremoniale” în natura lor și am plasa 

acest lucru în „lista legii ceremoniale” (Levitic 11:44-46). În mod 

                                                   
27 A se vedea Reisinger, But I Say Unto You..., pentru o discuție cu privire la schimbarea de 

la canonul de comportament sub care Israel a trăit, la canonul de comportament sub care 

biserica trăiește. Este vital să înțelegem această schimbare de canoane, în mod special în 

felul în care cele două diferite canoane să relaționează la poligamie și la ușurința de a di-

vorța, lucruri care erau permise sub vechiul legământ. 
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asemănător, cu siguranță că ar trebui să clasificăm respectul pen-

tru părinții noștri (Levitic 19:2-3) drept aparținând unei „liste mo-

rale”. Dar Duhul Sfânt pune ambele legi împreună în aceeași listă 

sub vechiul legământ. Acest fel de amestec al legilor este chiar mai 

clar demonstrat în Levitic 19:18-19. În aceste versete, una din cele 

mai mari porunci „morale” din toată Scriptura (iubește-ți aproa-

pele ca pe tine însuți), care, conform lui Hristos (Matei 22:39-40), 

însumează întreaga îndatorire a omului față de Dumnezeu, este 

amestecată cu legi „ceremoniale” cu privire la animale, agronomie 

și îmbrăcăminte. 

Observați acest fapt în pasajul următor: 

Să nu te răzbuni şi să nu ții necaz pe cei din poporul tău, ci să-l 

iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. Să pă-

ziți poruncile Mele. Să nu împerechezi două vite de rasă dife-

rită; să nu semeni ogoarele cu două feluri de semințe; să nu 

porți haine țesute din două feluri de fire (Levitic 19:18-19). 

În acest pasaj din Levitic, Duhul Sfânt a pus cea de-a doua 

cea mai înaltă poruncă „morală” din întreaga Scriptură chiar în mij-

locul a ceea ce ar putea fi intitulat legi ceremoniale. Era Isus con-

știent de contextul imediat, atunci când a luat o frază din Levitic 

19:18 și a transformat-o în cea de-a doua cea mai mare poruncă 

din întreg Cuvântul lui Dumnezeu? Este evident că Isus nu s-a gân-

dit la cele zece porunci ca fiind cel mai înalt standard moral dat 

vreodată. Textul din care Isus citează nu oferă nicio indicație că 

versetul 18 reprezintă o măreață lege „morală” și că celelalte legi, 

din același pasaj, sunt doar „ceremoniale”. Nici nu există acolo nici 

cea mai măruntă indicație, în acest pasaj, care să spună că trebuie 

să fim pregătiți să primim o poruncă de o importanță supremă. 

Atât prima, cât și cea de-a doua din „cele mai mari porunci” sunt 

date ca și cum ar fi aproape niște afirmații presărate în contextele 

lor. Doar atunci când Hristos alege să folosească Levitic 19:18, în 
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felul cum face El în Matei 22, doar atunci fraza din acest verset de-

vine „cea de-a doua mare poruncă”, în care rezumă toate celelalte 

porunci, inclusiv cele 10. Deuteronom 6:5 și Levitic 19:18 nu sunt 

„sumarul celor zece porunci”. Dimpotrivă! 

Haideți să privim la contextul „celei de-a doua cea mai mare 

poruncă”, din Levitic 19: 

Domnul i-a zis lui Moise: „Vorbește întregii adunări a israeliți-

lor şi spune-le: «Fiți sfinți, pentru că Eu, Domnul, Dumnezeul 

vostru, sunt sfânt. Fiecare din voi să-şi cinstească mama şi ta-

tăl şi să țină Sabatele Mele. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vos-

tru...  Să nu te răzbuni şi să nu ții necaz pe cei din poporul tău, 

ci să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. 

Să păziți poruncile Mele. Să nu împerechezi două vite de rasă 

diferită; să nu semeni ogoarele cu două feluri de semințe; să nu 

porți haine țesute din două feluri de fire. Să nu mâncați nimic 

cu sânge. Să nu vă îndeletniciți cu vrăjitoria sau ghicirea. Să nu 

vă tundeți părul de pe tâmple şi să nu-ți razi colțurile bărbii. 

Să nu vă faceți tăieturi în carne pentru un mort şi să nu vă im-

primați nici un semn pe piele. Eu sunt Domnul. Să nu-ți pângă-

rești fiica, făcând-o prostituată, pentru ca nu cumva țara să 

ajungă un loc de prostituție şi să se umple de nelegiuire. Să țineți 

Sabatele Mele şi să cinstiți Lăcașul Meu. Eu sunt Domnul. (Le-

vitic 19:1-3, 18-19, 26-30). 

Nici Mântuitorul nostru și nici Moise, autorul cărții Levitic, 

nu au împărțit diversele legi prezentate în Levitic 19 în categorii 

distincte. Capitolul începe cu îndemnul identic de „a fi sfânt, căci 

Eu sunt sfânt”, pe care Petru îl dă creștinilor (1 Petru 1:15-16). Ver-

setele de mai sus, citate din Levitic 19, se referă la cinstirea părin-

ților, păzirea Sabatului, iubirea aproapelui ca pe noi înșine (a doua 

cea mai mare poruncă), după care, imediat, trece la interdicția de 

a amesteca semințe diferite și haine diferite și de a încrucișa felu-

rile diferite de animale. Este imposibil să ratăm faptul că unele din 

aceste legi sunt extrem de diferite în natura lor. La fel de imposibil 



TABLELE DE PIATRĂ ȘI ISTORIA RĂSCUMPĂRĂRII   |   JOHN G. REISINGER 

pag 145 

este să încercăm să încropim două liste de legi, din aceste versete, 

una „morală” și cealaltă „ceremonială”. Cu toate acestea, atunci 

când acest fapt clar este admis, trebuie fie (1) să negăm că Levitic 

19:18 este, conform lui Hristos, cea de-a doua cea mai mare po-

runcă morală din Biblie sau (2) trebuie să admitem că este imposi-

bil să credem, pe baza Levitic 19, că există o listă de porunci „mo-

rale” și una de porunci „ceremoniale”. Ne arată pasajul acesta că 

cea de-a doua cea mai mare poruncă morală din Scriptură („iu-

bește-ți aproapele ca pe tine însuți”, versetul 18) trebuie pusă în 

aceeași listă cu următorul verset, care conține instrucțiuni cu pri-

vire la haine, creșterea animalelor și plantarea semințelor (verse-

tul 19)? Se juca cumva Duhul Sfânt cu noi, atunci când a scris Le-

vitic 19 sau ne arăta cumva cât de greșit este să gândim în termenii 

unei liste „morale” și ai unei liste „ceremoniale” de legi? 

Este uimitor cum cineva poate să citească Levitic 19:26, 

care interzice consumul de sânge și practicarea vrăjitoriei, după 

care să citească următorul verset, 27, care discută cum să nu îți tai 

părul și barba, și astfel să creadă că legile vechiului legământ se 

împart în liste de porunci „civile, ceremoniale și morale”. Toate le-

gile date în Levitic 19 erau egale ca importanță și obligatorii pentru 

israeliți. Atunci când israelitul încerca să asculte de Dumnezeu și 

să „fie sfânt”, avea obligativitatea înaintea lui Dumnezeu să ofere 

aceeași importanță dietei sale și felului în care își tunde părul, 

după cum avea obligativitatea de a-și trata bine părinții, de a păzi 

Sabatul și de a-și iubi aproapele. Legile care interziceau tatuajele 

sunt plasate imediat lângă acela care interziceau să faci din fiica ta 

o prostituată, fără a exista vreo diferență de importanță între ele. 

Un israelit care trăia sub legea din Levitic 19 n-ar fi putut 

discerne în niciun fel că „iubește-ți aproapele ca pe tine însuți” re-

prezenta cea de-a „doua cea mai mare îndatorire” morală de care 

să asculte. În textul nostru, această poruncă nu era cu nimic mai 

deosebită decât aceea care îl învăța cum să își planteze câmpurile 
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corect. Dar acest lucru este cu totul diferit astăzi. Există o diferență 

extrem de mare în importanța acelorași lucruri, privite în noul le-

gământ. Cu alte cuvinte, felul în care un israelit trăia pentru a as-

culta de porunca „fiți sfinți” era în multe feluri diferit de felul cum 

un creștin trăiește astăzi în ascultare de aceeași poruncă. Îndatori-

rea de a fi sfânt este la fel de esențială pentru un creștin, după cum 

era pentru israelit, dar felul în care fiecare din aceștia împlinește 

această îndatorire este radical diferit. Modalitatea de a discerne 

această diferență nu stă în crearea arbitrară a unei liste de „legi ci-

vile”, legi „ceremoniale” și legi „morale”. 

Noi NU spunem că nu există anumite legi care sunt „mo-

rale” în însăși natura lor. Levitic 19:18 este cu siguranță o astfel de 

poruncă. De asemenea, noi credem că există alte legi care sunt „ce-

remoniale sau civile” în natura lor, iar însuși următorul verset, Le-

vitic 19:19, este un astfel de exemplu. Dar noi insistăm că nici Mo-

ise, nici Hristos și nimeni altcineva în întreaga Scriptură nu a creat 

liste și n-a folosit liste distincte pe post de fundament al compor-

tamentului moral versus ceremonial sau civil. 

Haideți să rezumăm ceea ce spunem: 

1. Există o diferență radicală între legile specifice pe care un 

israelit, respectiv un creștin le urmează cu scopul de a asculta de 

porunca „fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt”. Până și cea mai superficială 

comparație între 1 Petru și Levitic 19 va demonstra acest lucru. 

2. Ceea ce face diferența NU este descoperit prin alcătuirea 

arbitrară de „liste” de diferite tipuri de legi sau porunci. Acest lu-

cru este pur și simplu imposibil. Niciunul dintre autorii Scripturii, 

din Vechiul sau Noul Testament, nici măcar nu a lăsat să se înțe-

leagă că ar apela la o astfel de metodă. 

3. Îndatorirea noastră înaintea lui Dumnezeu este definită 

prin legi ale legământului specific sub care trăim. Vechiul legă-
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mânt a fost însoțit de o serie de tot felul de legi date în diferite mo-

mente prin profeți. Toate acestea au constituit în mod egal parte 

din „Legea lui Moise” și, de aceea, ele au fost obligatorii în mod egal 

pentru israelit, întrucât era membru al teocrației. Noul legământ 

este însoțit de legi noi și mai înalte, date prin Hristos și apostoli, 

iar aceste legi sunt toate obligatorii pentru creștin, întrucât el este 

cetățean al împărăției lui Hristos. Nu există niciun fel de teocrație 

a noului legământ. 

4. Porunca „fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt” este identică în 

ambele legăminte. Totuși, legile specifice ce trebuie ascultate cu 

scopul de a fi sfânt nu sunt aceleași. Există multe situații în care 

îndatorirea este identică în ambele cazuri, dar sunt și alte situații 

în care îndatoririle sunt radical diferite. 

5. Orice este intrinsec „moral” în natura sa este întotdeauna 

moral. Nici măcar Dumnezeu nu poate face ceva moral din ceva 

imoral. Cu toate acestea, noi nu îndrăznim să decidem în mod ar-

bitrar ce este moral și ce nu. Noi ascultăm de toate legile lui Dum-

nezeu de care El ne spune să ascultăm, pur și simplu pentru că El 

spune astfel. Dumnezeu poate lua o lege (și evident că a făcut asta) 

care guvernează un aspect ceremonial și să facă ascultarea de 

aceea poruncă specifică o chestiune de viață și moarte. Acesta este 

cazul Sabatului și circumciziei, atunci când Dumnezeu le-a folosit 

drept semne ale legământului. Încălcarea de către un evreu aces-

tor legi „ceremoniale” însemna comiterea unui păcat „moral” (?) 

groaznic, pur și simplu pentru că ele reprezentau păcate împotriva 

semnelor legământului (Exod 4:24-26; Numeri 15:32-36). Atinge-

rea unui trup mort nu era în mod necesar ceva „imoral”, dar era 

încă un păcat mare sub vechiul legământ. Era consumul de creveți 

„neascultare morală” pentru un israelit? A transformat Dumnezeu 

„actul imoral”(?) de a consuma carne de porc într-un act „neutru 
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moral”, atunci când Hristos a venit? Acestea sunt exemple de în-

trebări dificile care se ridică, atunci când alcătuim liste de legi pe 

categorii. 

Până când nu vom vedea transferul istoric de autoritate de 

la Moise la autoritatea deplină și finală a lui Hristos, nu înțelegem 

mesajul Noului Testament. Creștinii nu se află sub autoritatea lui 

Moise care să le dea legi28. Ei se află sub autoritatea lui Hristos, 

noul Dătător de lege. Creștinii nu se află sub vechiul legământ și 

nu folosesc acest legământ pentru a defini valorile lor morale ab-

solute mai mult decât se folosesc de el pentru a defini dieta lor. Ei 

se află sub noul legământ și acesta definește totul în ce privește vi-

ața și închinarea lor, fie prin porunci clare, fie prin aplicarea per-

sonală a unor principii. Adeseori, principiul folosit va consta din 

aplicarea spirituală a unei legi din vechiul legământ. Felul în care 

Pavel folosește Deuteronom 25:4 este un astfel de exemplu: „Să nu 

legi gura boului în timp ce treieră grâul”. Oare doar pe boi îi are în 

vedere Dumnezeu aici? Sau o spune şi cu privire la noi?..” (1 Corinteni 

9:9-10). Aceasta este o ilustrație clară a felului cum un credincios 

folosește scripturile Vechiului Testament. Creștinii nu sunt în ni-

ciun sens lipsiți de lege. Ei se află sub legi mai înalte și sub o obli-

gație mai mare de a fi sfinți, datorită a ceea ce s-a petrecut la Cal-

var. Diferența în sfințenia lor constă în legile specifice la care ei se 

supun, ca și în motivația lor pentru a se supune. Aceasta nu în-

seamnă deloc că vechiul legământ nu cerea ascultarea din inimă, 

alături de simpla conformare exterioară. Dar înseamnă că harul, 

în însăși natura lui, poate și face, datorită Crucii, cerințe mai înalte 

cu privire la oamenii regenerați decât poate cere vreodată Legea 

cea „sfântă, dreaptă și bună”.  

                                                   
28 Vedeți Christ, Lord and Lawgiver over the Church, de John Reisinger (Frederick, MD: New 

Covenant Media, 1998). Disponibilă la New Covenant Media, 5317 Wye Creek Drive, Frede-

rick, MD 21703-6938. 
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Poate că ar fi bine să ilustrez ceea ce tocmai am spus. Colo-

niile americane s-au supus constituției și legilor Angliei până în 

anul 1776. În acel an, coloniile au devenit parte din Statele Unite 

ale Americii. Ele s-au unit sub Constituția Statelor Unite. Din acel 

moment s-au aflat „sub autoritatea unei noi legi”. Legile și Consti-

tuția Angliei nu au mai avut niciun fel de autoritate legală asupra 

oricărui american. Legile Angliei, ca atare, au fost anulate în tota-

litate în ceea ce privește poporul american. Niciuna din legile An-

gliei nu mai putea fi luată în considerare drept autoritatea finală 

în vreo chestiune. America se afla acum sub autoritatea unui do-

cument constituțional nou sau a unui legământ nou. Constituția 

Statelor Unite era acum autoritatea finală și deplină asupra orică-

rui american. Aceasta este exact paralela între tablele legământu-

lui date poporului Israel și noul legământ dat bisericii. Ceea ce în-

ființase și guvernase poporul Israel ca o teocrație nu mai este în 

vigoare în ceea ce privește biserica. 

Este clar că cei ce au compus Constituția Statelor Unite au 

luat cu atenție în considerare și au folosit multe din legile Angliei, 

atunci când au scris noile legi. Cu toate acestea, nu aici stă esența. 

Semnificația stă în schimbarea de la a trăi sub autoritatea legii An-

gliei la a trăi sub autoritatea legii Statelor Unite. Aceasta repre-

zintă o schimbare completă, indiferent cât de multe legi sunt noi, 

aceleași, sau diferite. Iată ceea ce Biblia vrea să spună în mod precis 

atunci când compară legământul legal, care a guvernat asupra po-

porului Israel și legământul harului, care guvernează asupra bise-

ricii. 

Noi trebuie pur și simplu să încetăm să ne întrebăm și să 

răspundem întrebărilor care sunt de sorginte teologică și nu bi-

blică, apoi să folosim răspunsuri simpliste de tip „da” sau „nu” ca 

mijloace de a eticheta pe cineva fie drept antinomian, fie legalist. 

Această formă de deducție logică care ne încuie într-un sistem 
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omenesc care a ajuns să fie plasat deasupra Cuvântului lui Dum-

nezeu. Această abordare forțează oamenii să se împartă în tabere 

antagoniste pe baza felului cum ei răspund acestor întrebări cap-

cană. 

Este un păcat împotriva lui Dumnezeu și a bisericii Sale să 

etichetăm un creștin drept antinomian, pur și simplu datorită fap-

tului că el crede că Sabatul a fost semnul ceremonial al legămân-

tului Legii și nu „legea morală, veșnică și neschimbătoare”. 

Aceasta este de două ori adevărat când persoana acuzată afirmă și 

predică în mod clar că Isus a reiterat celelalte nouă porunci și as-

tfel ele sunt la fel de obligatorii moral asupra creștinului pe cât 

erau în cazul evreilor. În cel mai rău caz, o astfel de persoană este 

doar într-o proporție de 10 la sută un antinomian și 90 la sută un 

„nomian” sau iubitor al Legii. 

De asemenea, este păcătos să etichetăm o persoană drept 

„legalist” pentru că el crede și caută să asculte de toate cele zece 

porunci ale Legii, așa cum au fost scrise pe tablele de piatră. În ace-

lași fel, acest lucru este de două ori adevărat când acea persoană 

afirmă și predică faptul că o astfel de ascultare nici nu îl mântu-

iește și nici nu-l păstrează mântuit. Ascultarea de ceea ce noi cre-

dem sincer că este voia revelată a lui Dumnezeu, așa cum este pre-

zentată prin porunci obiective, nu este legalism! Este dovada unei 

inimi sfinte! Unii din cei mai evlavioși oameni pe care îi cunosc 

cred în mod sincer că Sabatul este o poruncă morală obligatorie 

pentru creștinii de astăzi. Am cel mai profund respect pentru ei și 

nu voi tolera nici o sugestie la adresa lor, care să spună că sunt le-

galiști. Sunt de acord că a eșua în a înțelege pe care legi vrea Dum-

nezeu să le împlinim poate să conducă la un stil de viață legalist, 

dar acest lucru nu este deloc inevitabil. Cu toate acestea, problema 

într-o astfel de situație este datorată unei înțelegeri greșite a ade-

vărului Cuvântului lui Dumnezeu și nu a unei inimi legaliste. 

Aceasta este însăși problema pe care Pavel o tratează în 1 Corinteni 
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8 - 10 și în Romani 14. Observați că Pavel nu etichetează pe cel fra-

tele slab drept legalist și nici pe fratele cu încredințare puternică 

drept antinomian. 

Concluzie 

Semnificația biblică a tablelor de piatră este că ele repre-

zintă documentul legământului pe baza căruia a fost guvernat po-

porul Israel. Sub noul legământ, poruncile individuale incluse în 

documentul acestui legământ trebuie să fie valide sau nu după 

cum decide Hristos. Unele îndatoriri sunt statuate în termeni 

identici sub ambele legăminte, dar ele sunt definite diferit sub fie-

care din aceste legăminte. Alte porunci sunt transferate direct 

dintr-un legământ în celălalt și altele sunt schimbate. Statutul bi-

sericii de popor sfânt ține de fundamentul lucrării ispășitoare a lui 

Hristos. El împlinește orice simbol și orice umbră. Viața și închi-

narea poporului lui Dumnezeu din noul legământ este construită 

pe scripturile Noului Testament, date prin apostoli și profeți. Bise-

rica este obligată să asculte de poruncile care îi sunt date de noul 

Dătător de lege – Isus Hristos – în forma în care El pronunță aceste 

porunci. Haideți să ne oprim din a păcătui împotriva fraților 

noștri, folosindu-ne de sistemele teologice pentru a-i eticheta fie 

antinomieni, fie legaliști. Haideți mai degrabă să punem această 

întrebare: Se potrivește atitudinea mea față de fratele meu îndem-

nului lui Pavel și binecuvântării pe care el o adresează Galatenilor? 

Eu nu mă voi lăuda decât cu crucea Domnului nostru Isus Hris-

tos, prin care lumea a fost răstignită față de mine, şi eu față de 

lume. Căci nici circumcizia, nici necircumcizia nu sunt nimic, ci 

ceea ce contează este a fi o făptură nouă. Pace şi îndurare peste 

cei ce trăiesc după această poruncă şi peste Israelul lui Dumne-

zeu! (Galateni 6:14-16). 

Haideți să împlinim voia revelată a lui Dumnezeu de a iubi 

profund, din inimă, pe toți aceia care își găsesc lauda doar în Isus 
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Hristos și în El răstignit și care umblă în sinceritate sub canonul 

comportamentului care revelează cu claritate voia lui Dumnezeu 

pentru biserica Sa răscumpărată.   
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CAPITOLUL 11.  

CONCLUZII 

 

 

A venit momentul să insist asupra faptului că discuțiile cu 

privire la subiecte biblice trebuie să fie bazate pe Biblie și nu pe te-

ologii și crezuri rigide. Dacă teologia și crezurile noastre sunt cu 

adevărat biblice, atunci tot ceea ce avem nevoie să facem este să 

examinăm versetele biblice din care am extras și stabilit doctrinele 

pe care le apărăm. Dacă există pasaje în Biblie care învață cu clari-

tate adevărurile pe care părinții noștri le-au pus în crezuri, atunci 

acele versete se găsesc în Biblie și ele continuă să ne învețe același 

adevăr. Un predicator sincer al Bibliei trebuie să vadă cu ochi buni 

oportunitatea de a lua Biblia și de a dovedi textual acuratețea bi-

blică a crezului său. Dacă el fie nu poate, fie pur și simplu nu vrea 

să încerce să își dovedească învățăturile cu însăși Biblia, dar insistă 

asupra faptului că „crezurile au rezolvat deja toate aceste aspecte”, 

atunci el a revelat clar în felul acesta atitudinea sa reală atât față 

de Cuvântul lui Dumnezeu, cât și față de crezuri. Și este evident 

care dintre ele reprezintă autoritatea sa finală! Acest lucru mai 

poate sugera și că oamenii care au formulat la început crezul s-au 

folosit de logică și de prejudecăți în anumite puncte, acolo unde le 

lipsește suportul scriptural. Este deranjant să contemplăm la posi-

bilitatea că ceea ce cineva a crezut a fi voia lui Dumnezeu poate să 

nu fie deloc biblic. Dacă identitatea cuiva de creștin este învelită în 

aspecte teologice și credale distinctive, atunci a pune sub semnul 
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întrebării acele sisteme și crezuri înseamnă a pune sub semnul în-

trebării însăși percepția de sine a cuiva, în calitate de creștin. Pro-

babil că acesta este unul din motivele pentru care unii oameni aleg 

astăzi să se ascundă în spatele crezului lor și să refuze să discute 

Cuvântul lui Dumnezeu. 

Atunci când suntem întrebați dacă „legea morală”, adică ta-

blele legământului, reprezintă regula de viață pentru creștinul de 

astăzi, răspunsul trebuie să fie: „întreg Cuvântul lui Dumnezeu 

este regula de viață a creștinului (2 Timotei 3:26); întreaga voie re-

velată a lui Dumnezeu, din toate cele 66 de cărți ale Scripturii re-

prezintă regula de viață a creștinului”. Acela care pune întrebarea 

folosește un termen nebiblic (legea morală) care a fost încărcat cu 

un înțeles teologic ce nu este extras din textul Scripturii. Nu con-

tează cât de vechi și de venerabil este termenul, sau cât de benefică 

și de acceptabilă este folosirea lui pentru teologi, el nu este Cuvân-

tul lui Dumnezeu. Persoana respectivă nu pune o întrebare biblică. 

Ea pune o întrebare teologică. De asemenea, acea persoană defi-

nește termenii folosiți în întrebare prin propriul sistem teologic, și 

nu prin intermediul Scripturii. Fie că acest lucru se petrece intenți-

onat, fie că nu, aceasta devine o capcană, răspunsul greșit condu-

când la folosirea etichetei odioase de „antinomian”. Toate acestea 

reprezintă consecința folosirii terminologiei nebiblice ca și cum ar 

reprezenta un text biblic. Dar mai rău este faptul că terminologia 

aceasta este încărcată cu o prejudecată teologică ce nu a fost dez-

voltată pe baza textului Scripturii, ci a evoluat din folosirea ei în 

calitate de una din „consecințele bune și necesare” ale unui sistem 

teologic anume. Persoana care ridică întrebarea acuză, pune la în-

cercare și condamnă drept eretici pe toți aceia față de care are o pă-

rere diferită. Inchizitorul face acest lucru în totalitate pe baza ter-

menilor teologici proprii, și nu pe baza Scripturii. Această între-

bare nu reflectă un interes al său cu privire la credința în Biblie a 

celor chestionați. Ținta lui este să vadă dacă ei cred interpretarea 

Bibliei, așa cum este exprimată în crez. John Newton a descris bine 
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situația în care diferitele grupuri sunt toate convinse că ei și doar 

ei reprezintă „biserica adevărată”. 

În aspectele esențiale, eu sunt de acord cu toți, iar în celelalte nu 

sunt diferit de oricare dintre ei mai mult decât sunt ei diferiți 

unii de alții. Toți mărturisesc că sunt expuși greșelii, dar toți de-

cid în aceste lucruri cu un aer de infailibilitate, căci toți se aș-

teaptă să mă alătur lor, dacă am vreo prețuire pentru autorita-

tea și onoarea Domnului Isus, în calitate de Cap al bisericii. Dar 

însuși aspectul pe care îl propun mă împiedică să mă unesc cu 

oricare dintre ei, căci nu pot să gândesc că aș putea să onorez 

slujirea de Cap și cea regală a lui Hristos prin a-L recunoaște 

drept Cap al unei partide și subdiviziuni a poporului Său, exclu-

zând pe toți ceilalți. 

Orice grupare folosește cuvinte plăcute cu privire la libertate, 

dar atunci când se oferă explicații, ea este redusă la nimic mai 

mult decât aceasta: faptul că ei îmi oferă libertatea să gândesc 

așa cum ei gândesc și să acționez așa cum ei acționează. Acest 

lucru, pentru mine, care pretind să am dreptul de a gândi pentru 

mine însumi și de a acționa așa cum îmi dictează propria con-

știință, nu seamănă deloc cu libertate. De aceea, am ajuns la ur-

mătoarele concluzii: că îi voi iubi pe toți, că voi avea un dialog 

prietenos cu toți, atât timp cât ei îmi ies în cale, providențial, [și, 

ar fi putut să adauge, atât timp cât ei îmi vor permite! A.W.P.] 

dar eu voi sta neclintit în libertatea cu care Hristos m-a eliberat, 

și nu îi voi considera drept stăpânii mei. De asemenea, m-am ho-

tărât ca, dacă alții caută să Îl onoreze pe Hristos prin a insista 

foarte mult asupra aspectelor care creează dispute îndoielnice, 

modalitatea mea de a-L onora pe Isus va fi prin a mă strădui să 

arăt că împărăția Sa nu este din această lume, nu constă în 

mâncare și băutură, în insistența pe forme și partide, ci în ne-
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prihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, și că nici tăierea îm-

prejur, și nici netăierea împrejur nu înseamnă nimic, ci a fi o 

făptură nouă în care credința lucrează prin dragoste.29 

În anumite cazuri, oamenii realizează exact ceea ce fac. To-

tuși, ei continuă în practica lor pur și simplu pentru că aceea este 

singura metodă pe care o au pentru protejarea unei poziții teolo-

gice pe care nu o pot dovedi textual, cu Biblia. Atitudinea și apăra-

rea unor astfel de oameni este identică cu cea a unui arminian, 

atunci când i se cere să discute capitolul 9 al cărții Romani. Când 

un „sistem” îndrăgit este pus la încercare folosind însuși Cuvântul 

lui Dumnezeu, unii apărători auto-declarați ai „adevărului lui 

Dumnezeu” se simt amenințați și caută să se folosească de crezuri, 

etichetări și orice altceva le vine la îndemână pentru a-și justifica 

refuzul de a discuta textul Bibliei. Cum altfel putem explica de ce 

unii oameni sunt atât de fricoși în confruntarea și discutarea ver-

setelor Scripturii? 

După cum am menționat mai devreme, când o persoană 

spune „Cele zece porunci sunt regula mea de viață”, acea persoană 

spune, de fapt, că „tablele legământului care au înființat și guver-

nat viața și închinarea poporului Israel reprezintă regula mea de 

viață astăzi”. Ambele afirmații semnifică exact același lucru. Dacă 

nu putem să susținem ambele afirmații, atunci nu avem nici un 

drept biblic să o pronunțăm pe niciuna dintre ele. Nu mai putem 

spune: „Cele zece porunci, așa cum au fost date fie în Exod 20, fie în 

Deuteronom 5, reprezintă regula de viață a creștinului, după cum 

nu mai putem spune: „tablele mărturiei care au stabilit termenii re-

lației de legământ a lui Dumnezeu cu poporul Israel reprezintă re-

gula de viață a bisericii de astăzi”. Dacă ar fi să spunem: „Cele zece 

porunci, așa cum sunt ele interpretate și aplicate în mod individual 

de Hristos, reprezintă o parte esențială a regulii de viață a bisericii”, 

                                                   
29 John Newton, citat în A. W. Pink, An Exposition of Hebrews, (Swengel, PA: Bible Truth De-

pot), 3:330. 
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atunci am vorbi biblic, în calitate de credincioși ai noului legă-

mânt. De asemenea, am putea să spunem, „Principiile continue și 

neschimbătoare care stau la baza îndatoririlor conținute în cele 

zece porunci reprezintă o bază importantă pentru îndatoririle 

noastre morale de astăzi”. Cu toate acestea, aceste două ultime 

afirmații sună diferit față de: „Cele zece porunci reprezintă regula 

de viață pentru creștinul de astăzi”. 

Atunci când facem astfel de afirmații, în niciun fel nu deni-

grăm pe Moise și nici nu negăm că un creștin s-ar afla sub autori-

tatea clară și obiectivă a poruncilor morale, ca regulă pentru viața 

sa. Hristos este un Dătător nou de lege, iar poruncile Sale sunt mult 

mai acoperitoare decât orice și-ar fi putut imagina vreodată Moise. 

Cuvintele scrise pe tablele de piatră reprezentau revelația cea mai 

înaltă a standardului moral dat vreodată până la acel moment din 

timp. Cu toate acestea, ele nu sunt un standard suficient de complet 

pentru un copil al harului, care este locuit de Duhul Sfânt și care 

trăiește sub noul legământ. Este nedrept ca cineva să eticheteze o 

altă persoană drept „antinomian” (ceea ce înseamnă „împotriva 

Legii”) pe motiv că aceasta din urmă afirmă și insistă că poruncile 

lui Hristos sunt legi mai înalte decât cele date poporului Israel, pe 

tablele de piatră. Cum ar putea fi considerată în vreun fel recu-

noașterea unei revelații mai depline, mai complete a caracterului 

moral, drept o atitudine împotrivitoare Legii? Folosind o logică 

identică, aș putea să etichetez pe oricine respinge ceea ce am spus 

în această carte drept „împotrivitor lui Hristos”. Dar aceasta ar fi o 

acuzație nedreaptă și ilogică. Totuși, ea n-ar fi cu nimic mai dife-

rită decât etichetarea unui om drept antinomian doar pentru mo-

tivul că nu crede că Legea lui Moise este un standard suficient de 

înalt pentru creștin! 

Este mai degrabă surprinzător atunci când luăm o concor-

danță și ne uităm la apariția cuvintelor „lege” și „legi” în Scriptură. 
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După Exod 20, descoperim ambele cuvinte aproape pe fiecare pa-

gină. Cu toate acestea, nu găsim cuvântul „lege” (la singular) folo-

sit nici măcar o singură dată în Scriptură, înainte de Exod 20. Dacă 

îl luăm literal pe Pavel atunci când vorbește despre „înainte de 

Lege” și „Legea a venit” (Rom. 5:13, 20), nu ar trebui să ne aștep-

tăm să descoperim termenul „legea” menționat înainte de Muntele 

Sinai. Descoperim însă cuvântul „legi”, la plural, o singură dată. 

Acest lucru se află în legătură cu păzirea de către Avraam a legilor 

lui Dumnezeu (Geneza 26:5), dar nici versetul, și nici contextul nu 

spune și care anume legi ar fi fost implicate, cu excepția legii cir-

cumciziei.  

Scopul nostru în această carte este clar pronunțat de către 

Pavel în 1 Corinteni 9:19-21. 

Deși sunt liber față de toți, m-am făcut sclavul tuturor, pentru 

a-i câștiga pe cât mai mulți. Față de iudei, am fost ca un iudeu, 

pentru a-i câștiga pe iudei. Față de cei ce sunt sub Lege, am fost 

ca unul care este sub Lege, măcar că nu sunt sub Lege, pentru a-

i câștiga pe cei de sub Lege. 

Vreau să Îl reprezint corect pe Domnul nostru și Evanghelia 

glorioasă a harului Lui înaintea tuturor oamenilor. Conștientizez 

că unii oameni sunt „sub Lege” într-un sens greșit, iar alții sunt 

sub o lege greșită. Vreau să se înțeleagă clar că noi nu suntem „sub 

Lege” în sensul în care Israel era sub Lege, dar nu suntem nici lip-

siți de lege. Suntem într-adevăr sub legea adevărată a lui Dumne-

zeu, legea lui Hristos. Legea adevărată, deplină și finală a lui Dum-

nezeu ne este dată de Domnul nostru Isus Hristos, pe care eu Îl 

consider un Dătător adevărat de lege, care îl înlocuiește pe Moise 

exact în același fel în care îl înlocuiește pe Aaron, în calitate de 

Preot al nostru. Nu    m-aș putea gândi să trimit pe un credincios al 

noului legământ înapoi la dătătorul de lege al vechiului legământ 

pentru a descoperi voia lui Dumnezeu pentru viața și închinarea 

bisericii mai mult decât ar trebui să trimit un credincios înapoi la 
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Aaron sau lucrarea lui pentru a descoperi și găsi siguranța iertării 

păcatelor. 

Întrebarea căreia am căutat să îi răspund nu are nimic de-a 

face cu faptul că un creștin este sau nu dator să asculte de porun-

cile clare ale lui Dumnezeu. Cu toții suntem de acord că unul din 

semnele distinctive ale unui adevărat copil al lui Dumnezeu este 

ascultarea de voia revelată a lui Dumnezeu. Chestiunea nu este 

dacă noi umblăm după poruncile obiective sau după niște senti-

mente nebuloase pe care le denumim dragoste. Și aici, suntem de 

acord că adevărul lui Dumnezeu ne este transmis în cuvinte; în va-

lori absolute și în principii clare. Controversa se naște atunci când 

insistăm că noi începem și finalizăm etica noastră la Cruce și nu la 

Muntele Sinai. Care sunt implicațiile practice a ceea ce spun aici 

pentru biserică în întregime și pentru creștin, la nivel individual? 

Complicăm noi cumva lucrurile pentru nimic? Eu cred că este o 

greșeală serioasă să înălțăm o poziție teologică prin coborârea, 

chiar dacă inconștient, a standardului sfințeniei biblice, lucru pe 

care cred că îl face Teologia Legământului. 

Dacă Predica de pe Munte și epistolele noului legământ ne 

transmit cu adevărat un standard spiritual mai înalt pentru trăire 

sfântă decât o face Legea lui Moise, atunci, chiar în numele sfințe-

niei, nu cumva coborâm noi standardul sfințeniei sub care un 

creștin este chemat să trăiască, atunci când îl trimitem înapoi la 

Moise pentru a învăța ce este etic și moral? Nu face Teologia Legă-

mântului exact acest lucru? Da, este posibil ca ea să facă acest lu-

cru pentru că cei ce o susțin cred sincer că Moise a fost cel mai mare 

dătător de lege care a trăit vreodată și că Legea pe care Dumnezeu 

i-a dat-o a fost „legea morală neschimbătoare, deplină, finală și 

veșnică a lui Dumnezeu”. Ei sunt de asemenea forțați să insiste că 

„Isus Hristos nu poate să dea și nu dă niciun fel de lege care să 

schimbe în vreun fel „legea morală” scrisă pe table de piatră”. 
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Esența problemei stă în autoritatea domniei lui Hristos în 

relație cu autoritatea lui Moise. Este Moise dătătorul deplin și final 

de lege, iar Hristos doar un simplu interpret adevărat și cineva 

care întărește pe Moise sau este Hristos noul Dătător de lege, care 

întrece și înlocuiește pe Moise, cu legi superioare? Este Unul sau 

celălalt? Sunt Moise și Hristos autorități cu adevărat egale peste bi-

serică și peste conștiința creștinului? A avut dreptate Petru, după 

toate acestea, în dorința lui de a zidi câte un cort pentru Moise, Ilie 

și Hristos? 

În realitate, Teologia clasică a Legământului produce un 

sistem de moralitate și sfințenie în două trepte. Din nefericire, Mo-

ise ocupă treapta de sus. Dați-mi voie să vă ofer o ilustrație prac-

tică ce nu doar că dovedește acest lucru, ci și demonstrează cum 

lucrează în predicarea și practica pastorală. Să presupunem că un 

cuplu căsătorit vine la un păstor pentru consiliere. Nu există ni-

ciun indiciu că ei ar fi încălcat Legea lui Dumnezeu prin a fi necre-

dincioși, dar căsătoria lor se află într-un impas real. Înțelegeți des-

pre ce este vorba? Conștientizați ceea ce tocmai am făcut? Am re-

definit porunca biblică a căsătoriei în termenii unei etici în două 

trepte. Am folosit termenul „necredincioși” referindu-mă astfel 

doar la imoralitate sexuală și la o încălcare a „legii sfinte a lui Dum-

nezeu”, scrisă pe piatră. De asemenea, am sugerat în mod clar că 

oricare ar fi fost regulile biblice ale căsătoriei pe care cuplul le-ar fi 

putut încălca, aceste reguli nu se află în aceeași categorie cu „legile 

reale ale lui Dumnezeu”, scrise pe piatră. 

Este evident că unul sau amândoi dintre acești doi oameni 

au fost foarte neascultători cu privire la anumite lucruri pe care 

Cuvântul lui Dumnezeu le învață cu privire la căsătorie. Cu toate 

acestea, având o etică în două trepte, lucrezi cu porunci reale, în 

realitate 10 la număr, și, de asemenea, ai la îndemână sfaturi spi-

rituale excelente care se găsesc în scripturile Noului Testament. 

Aceste reguli date de Pavel și de alții, reprezintă sfaturi spirituale 
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excelente și sunt esențiale pentru o căsătorie de succes, dar ele 

sunt așezate pe o treaptă inferioară celei pe care se află „legea mo-

rală a lui Dumnezeu”.  

Ce va spune păstorul acestui cuplu? El va merge înapoi la 

tablele de piatră pentru că niciuna din aceste „legi neschimbă-

toare” nu a fost încălcată și niciuna din cele zece nu se aplică în 

mod direct la problema curentă, întrucât niciuna din părți nu a 

„încălcat legea” prin a fi necredincioasă. Cuplul a încălcat sau a 

neascultat teologia căsătoriei dată prin Pavel în epistolele sale, dar 

ei nu au „încălcat Legea”. Păstorul se va duce la epistolele lui Pavel 

(nivelul etic inferior) și va începe cu adevărul despre Cruce. El va 

pleda cu sârguință pe baza răscumpărării (nu pe aceea a legii mo-

rale neschimbătoare) înaintea acestui cuplu, pentru ca ei să în-

ceapă să aplice principiile spirituale pe care Pavel le-a afirmat. El îi 

sigură că aceasta este singura cale pentru a avea o căsătorie feri-

cită. 

În esență, păstorul va spune: „vă îndemn să aplicați aceste 

principii biblice, dar orice veți face, aveți grijă să nu încălcați Legea 

lui Dumnezeu și să nu comiteți adulter”. Cele zece porunci sunt 

fără îndoială plasate pe treapta superioară, în timp ce neascultarea 

lor față de ele conduce la disciplina bisericii. Epistolele lui Pavel 

conțin sfaturi spirituale excelente, dar nu la un nivel egal cu „Le-

gea lui Dumnezeu”. Neascultarea față de ele va conduce la mai 

multe sesiuni de consiliere. Dragul meu cititor, aceasta nu este o 

caricatură sau o invenție. Această scenă este pusă în practică în 

multe din birourile păstorilor în fiecare zi. N-ar trebui să recunoaș-

tem faptul că vorbele lui Pavel, conform acestei gândiri, nu poartă 

cu ele aceeași autoritate asupra conștiinței unui creștin pe cât o fac 

poruncile lui Dumnezeu, scrise pe tablele de piatră? Nu ar trebui 

să recunoaștem de asemenea că, dacă conștiința noastră nu este 

legată de un crez, cauza reală a acestei realități tragice ar fi foarte 
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evidentă? Acesta este rezultatul esențial al unei etici în două trepte 

care plasează Legea lui Moise deasupra cuvintelor lui Pavel. 

Ce vreau să spun cu aceasta? Sugerez cumva că „sfatul” din 

epistolele lui Pavel trebuie să aibă aceeași autoritate asupra conști-

inței unui creștin ca și cele zece porunci? Nu, ci eu spun că cuvin-

tele lui Pavel ar trebui să aibă MAI MULTĂ AUTORITATE! Cuvin-

tele lui Pavel sunt în mod egal cuvintele lui Dumnezeu ca și cele 

scrise pe tablele de piatră. Dacă înțelegem revelația progresivă, 

vom vedea faptul că cuvintele lui Pavel ar trebui și trebuie să aibă 

o autoritate MAI MARE în conștiința unui credincios al noului le-

gământ comparativ cu orice a scris Moise vreodată! Atâta vreme 

cât teologia ta spune că tablele de piatră reprezintă standardul cel 

mai înalt al sfințeniei care a fost dat vreodată, este imposibil, în 

sens practic, ca învățăturile Noului Testament, ale lui Hristos, 

date prin apostolii săi, prin Duhul Sfânt, să poarte greutatea unei 

legi absolute, fie în viața bisericii, fie în conștiința unui credincios 

individual. Este o victorie goală de conținut să preamărești Legea 

lui Moise prin minimalizarea Predicii de pe Munte și a epistolelor 

lui Pavel. Nu poți să promovezi o etică pe două trepte, cu Moise 

ocupând treapta superioară, în teologia ta, fără ca să practici ace-

lași lucru în viața de zi cu zi. Moise nu poate fi domn peste princi-

piul tău de moralitate din teologia ta, iar Hristos să fie Domn peste 

practica moralității tale din viața de zi cu zi! 

Cea mai mare tragedie care izvorăște din înțelegerea greșită 

a locului și funcției tablelor legământului în istoria răscumpărării 

constă din atribuirea unei funcții acelor table, funcție pe care ni-

ciodată Dumnezeu nu le-a dat-o. Biblia ne învață clar că Legea tre-

buie îndepărtată din conștiință înainte ca să existe sfințenie ade-

vărată în viața credinciosului. Urmând exemplul lui Pavel din Ga-

lateni 4, Bunyan insistă că noi trebuie să „dăm afară Legea”. Una 

din întrebările presante într-o discuție legată de Lege și har este 

aceasta: Cum ar putea vreodată să producă Legea „sfântă, dreaptă 
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și bună” a lui Dumnezeu răzvrătirea legaliștilor care să Îl crucifice 

pe Domnul nostru binecuvântat? Unul dintre răspunsuri este sim-

plu. De ce trebuie să fie Agar alungată din casa lui Avraam? De ce 

nu poate fiul Agarei, o femeie sclavă și un simbol al Legii (Galateni 

4:21-23), să fie inclus în moștenire alături de Isaac? Agar era o fru-

moasă servitoare, dar niciodată nu a existat intenția lui Dumnezeu 

ca ea să fie mama copiilor lui Avraam. Legea lui Dumnezeu este o 

slujitoare minunată și esențială a Evangheliei, dar Dumnezeu nu a 

intenționat niciodată ca ea să fie mama sfințeniei. Trebuie date 

afară toate roadele eforturilor Legii, ca și Ismael, rodul lui Agar 

(Legea). Legea nu poate produce decât roadele firii, care conduc la 

moarte. 

Orice încercare de a produce trăire sfântă prin aplicarea lui 

Moise la conștiința credinciosului este o încercare de a-i da aces-

tuia o slujbă pe care niciodată Dumnezeu nu a intenționat să i-o 

dea. Acest lucru de asemenea refuză adevăratului Mire drepturile 

Sale depline de nou Soț. 

Problema pe care o avem înainte nu este dacă sfințenia este 

un lucru esențial. Toți cei ce participă în această dezbatere sunt de 

acord că acest lucru este evident! Dezacordul stă în conținutul sin-

gurului mesaj care poate fi impus asupra inimii și conștiinței pen-

tru a produce roada care va fi acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. 

Un grup spune: fără Moise, nu există sfințenie. Eu spun: totul cu 

Hristos și sfințenia este garantată. Funcția Legii a fost să aducă 

convingerea de păcat și să producă moartea. Este un lucru plin de 

har când Dumnezeu trimite „Legea Sa dreaptă, sfântă și bună” 

pentru a ucide orice speranță de a câștiga iertarea prin ea. Cu toate 

acestea, atunci când această lucrare este finalizată, funcția Legii 

încetează. Când noi înțelegem greșit funcția Legii, nu doar că ra-

tăm lucrarea ei autentică, ci ratăm și gloria superioară a noului le-

gământ. Ratăm să înțelegem că Isus Hristos este descoperirea fi-

nală și cea mai deplină a caracterului lui Dumnezeu.   
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ANEXA A.  

HERMENEUTICA                                     
ȘI TRINITATEA 

 

 

Una din tezele majore din această carte constă în necesita-

tea folosirii textelor Scripturii pentru a pune elementele de teme-

lie ale oricărei doctrine specifice. Noi respingem noțiunea că pu-

tem stabili, prin folosirea logicii, un aspect doctrinar fără o dovadă 

textuală specifică. „Consecințele bune și necesare deduse” din pa-

sajele concrete ale Scripturii și cele deduse din afirmațiile unui sis-

tem teologic sunt două lucruri complet diferite. 

Insistența noastră asupra principiului că textele Scripturii 

reprezintă singurul material valid de folosit ca piatră de temelie 

pentru o învățătură biblică specifică i-a determinat pe unii să ne 

acuze că suntem ca Martorii lui Iehova. Unul din motivele pe care 

Martorii lui Iehova le oferă pentru respingerea de către ei a doctri-

nei Trinității este că termenul „Trinitate” nu este un termen biblic. 

Nu există niciun pasaj din Scriptură care să folosească acest ter-

men, zic ei. În interiorul mișcării evanghelice, cei care se opun te-

zei noastre ridică întrebarea: „Dar cum stau lucrurile cu doctrina 

Trinității? Arătați-ne un verset care menționează cuvântul Trini-

tate. Ar trebui să aruncăm la gunoi conceptul de Trinitate datorită 
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faptul că nu există niciun pasaj specific care să prezinte acea doc-

trină?” 

Aceasta este o tactică folosită de susținătorii Teologiei Le-

gământului pentru a justifica folosirea unor termeni teologici pre-

cum „legământul faptelor cu Adam” și „legea morală”, lucruri care 

nu au o bază textuală în Scriptură. Mărturisirea de Credință Wes-

tminster prezintă acești termeni în modalitatea următoare: 

„…Domnul a găsit plăcere să facă un al doilea [legământ], în mod 

obișnuit denumit…” (Capitolul 7), „...în afara Legii, în mod obiș-

nuit denumită Lege morală…” (Capitolul 19, secțiunea 3). Atunci 

când Mărturisirea de Credință Westminster folosește expresia „în 

mod obișnuit denumit”, sensul este că „noi credem că acesta este 

o realitate biblică sau o învățătură biblică; este esențial pentru sis-

temul nostru teologic, dar nu avem niciun text concret al Scriptu-

rii care să îl dovedească”. Expresia „în mod obișnuit denumit” are 

sensul că expresia este folosită întotdeauna de teologi.  

Dați-mi voie să demonstrez felul cum această comparație 

cu Martorii lui Iehova este rezultatul unui raționament greșit. Noi 

nu respingem un așa-zis legământ al faptelor cu Adam doar pen-

tru că termenul „legământ” nu se găsește în capitolele 1-3 din Ge-

neza și nici nu respingem ideea că cele zece porunci nu reprezintă 

„legea morală a lui Dumnezeu” doar pentru că aceste lucruri nu 

sunt niciodată denumite astfel în Scriptură. Noi respingem aceste 

expresii pur și simplu pentru că ele nu reprezintă adevărul biblic. 

Nicăieri nu descoperim în Scriptură un astfel de concept precum 

legământul faptelor cu Adam, prin care el ar fi putut să-și câștige 

un fel de viață pe care nu l-ar fi avut deja, sau ideea de „lege mo-

rală”, așa cum teologii Legământului folosesc acest termen. Între-

barea nu este: „Folosește Biblia vreodată expresia „lege morală”?” 

Dimpotrivă, întrebarea este, „Împarte Biblia Legea mozaică în trei 

liste specifice: porunci morale, porunci ceremoniale și porunci ci-
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vile?” În mod asemănător, întrebarea nu este: „Folosește Biblia cu-

vântul Trinitate?”, ci mai degrabă: „Ne învață Cuvântul lui Dum-

nezeu, prin pasaje specifice, doctrina Trinității?” Există o mare di-

ferență între doctrina Trinității și doctrina unei diviziuni a Legii 

în trei părți. 

Dar, mai precis, care este doctrina Trinității? Dați-mi voie 

să enumăr componentele individuale care formează doctrina Tri-

nității și să vedem dacă fiecare punct este derivat dintr-un pasaj 

specific al Scripturii. 

1. Dumnezeu este unic: dovada textuală este – Ascultă, Is-

raele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. (Deuteronom 

6:4) 

2. Dumnezeu Tatăl este Dumnezeu: dovada textuală este - 

Lucrați nu pentru mâncarea care se strică, ci pentru mâncarea care 

rămâne pentru viața veșnică şi pe care v-o va da Fiul Omului! Căci pe 

El Şi-a pus Dumnezeu Tatăl pecetea! (Ioan 6:27) 

3. Dumnezeu Fiul este Dumnezeu: dovada textuală este – 

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul 

era Dumnezeu (Ioan 1:1). Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre 

noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Ta-

tăl, plin de har şi de adevăr. (Ioan 1:14). 

4. Dumnezeu Duhul Sfânt este Dumnezeu: dovada textu-

ală este – Petru i-a zis: „Anania, de ce ți-a umplut Satan inima ca să-

L minți pe Duhul Sfânt, păstrând pentru tine o parte din prețul ogo-

rului? Dacă rămânea nevândut, nu rămânea el al tău? Şi, după ce a 

fost vândut, nu erau banii la dispoziția ta? De ce ai pus la cale acest 

lucru în inima ta? Nu pe oameni i-ai mințit, ci pe Dumnezeu!” (Fapte 

5:3-4). 

5. Dumnezeu este un Dumnezeu Triunic, care există în 

trei Persoane egale: dovada textuală este – Prin urmare, duceți-vă 
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şi faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, 

al Fiului şi al Duhului Sfânt. (Matei 28:19). 

Aceste pasaje ale Scripturii, atunci când sunt luate în consi-

derare împreună, prezintă toate elementele fundamentale ce con-

stituie temelia doctrinei Trinității. Dacă Dumnezeu nu este deopo-

trivă un Dumnezeu Unic existent în trei Persoane, Tatăl, Fiul și Du-

hul Sfânt, atunci Biblia se contrazice. Nu avem nevoie de logică sau 

de „consecințele bune și necesare” pentru a ajunge la credința în 

Trinitate. Fiecare punct este dovedit printr-un text al Scripturii. 

Singurul lucru pe care îl adăugăm este un nume pentru această în-

vățătură. 

Provocăm pe oricine să privească la credințele „în mod obiș-

nuit denumite” de Mărturisirea de Credință Westminster și să do-

vedească fiecare din aceste trăsături necesare din Scriptură. Unde 

ne învață Scriptura că Adam s-a aflat sub o „perioadă de probă” [se 

poate să fi fost, dar, fără o dovadă, aceasta este o simplă supoziție], 

care este lungimea perioadei de timp și ce fel de viață putea să câș-

tige Adam prin ascultarea de acest așa-zis legământ al faptelor? 

Scriptura menționează în mod specific moartea drept pedeapsă 

pentru neascultarea de o singură poruncă ce este lăsată, dar nu 

spune absolut nimic în ceea ce privește vreo „răsplată” ce ar fi pu-

tut fi câștigată, manifestată printr-un altfel de viață. 

Unde se găsește în Scriptură o împărțire a Legii în trei cate-

gorii de porunci? Unde se găsește menționat, chiar și într-un sin-

gur verset, conceptul de „lege morală”? Este nepotrivit să compa-

răm doctrina Trinității, care poate fi dovedită fără îndoială din pa-

saje specifice ale Scripturii, cu preceptele „în mod obișnuit denu-

mite” ale Mărturisirii de Credință Westminster, care nu au niciun 

fel de suport specific în Scriptură. Acest lucru încețoșează pro-

blema integrității hermeneutice și descurajează discuția asupra 

termenilor concreți folosiți de Duhul Sfânt în Scriptură.  
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ANEXA B.  

EXISTĂ O „LEGE MORALĂ                    
A LUI DUMNEZEU”? 

 

 

De fiecare dată când citesc un autor care folosește termenul 

„lege morală”, sunt tentat să spun, „presupun că, prin expresia 

„lege morală”, te referi la opusul expresiei „lege imorală””. Așa cum 

înțeleg eu folosirea normală a acestei expresii, opusul termenului 

moral este imoral. Un act imoral este opusul unui act imoral. O 

persoană morală este opusul unei persoane imorale. Dar, oamenii 

care folosesc acest termen în forme teologice nu utilizează cuvân-

tul „moral” ca opus al termenului „imoral”. Ei consideră opusul a 

ceva ce este moral drept „ceremonial” și „civil”. Acest lucru a creat 

o utilizare unică a cuvântului „moral”, care este folosit pentru a 

justifica o poziție teologică preconcepută. Această definiție este 

apoi dusă mai departe și fără vreo dovadă biblică, este folosită pen-

tru a împărți întreaga Lege mozaică în aceste trei categorii de po-

runci. Oamenii care folosesc acest sens teologic al cuvântului „mo-

ral” insistă spunând că Legea lui Moise poate fi împărțită în trei 

liste distincte: o listă „a legii morale”, o listă a „legii ceremoniale” 

și una „a legii civile”. 
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Este important să înțelegem că acești oameni folosesc ter-

menul „lege morală” cu o autoritate de parcă ar fi în realitate un 

text al Scripturii. Chiar dacă nu au demonstrat cu dovezi biblice 

unde este prezentat acest concept, ei tratează termenul ca și cum 

ar fi un fapt teologic demonstrat. Ei denumesc cele zece porunci 

„legea morală” nu pentru că este un termen biblic sau chiar un 

concept biblic, ci datorită faptului că poziția lor teologică cere 

acest lucru. Observați ceea ce afirmă în realitate Mărturisirea de 

Credință Westminster cu privire la așa-zisa „lege morală”. În capi-

tolul 19, intitulat „Despre Legea lui Dumnezeu”, secțiunile 1 și 2, 

Mărturisirea Westminster afirmă că lui Adam i-a fost dată o lege 

drept bază a unui „legământ al faptelor”. După ce omul a căzut în 

păcat, această aceeași lege „a continuat să fie pentru el o regulă 

perfectă a neprihănirii” și, în această calitate, „a fost dată poporu-

lui Israel la Sinai prin cele zece porunci și scrisă pe cele două ta-

ble…” Secțiunea a 3-a afirmă apoi că, „în afara acestei Legi, în mod 

obișnuit denumită Lege morală…” Cele zece porunci au devenit 

acum în mod oficial „Legea morală a lui Dumnezeu” prin declara-

ția făcută de cei care au compus Mărturisirea. 

De fiecare dată când citesc în Mărturisire expresia „în mod 

obișnuit denumit”, vreau să pun întrebarea, „În mod obișnuit de-

numit de cine?” Niciunul din lucrurile „în mod obișnuit denu-

mite” în Mărturisire nu sunt menționate vreodată în Cuvântul lui 

Dumnezeu. Dacă ar fi altfel, atunci cei ce au compus Mărturisirea 

sau urmașii lor, ar fi citat versetele Scripturii. Ceea ce vrea să 

spună în realitate Mărturisirea prin expresia „în mod obișnuit de-

numit” este aceasta: „Acest concept este esențial pentru sistemul 

nostru teologic. Noi nu avem un pasaj al Scripturii care să dove-

dească acest lucru, dar teologii folosesc această frază întotdeauna. 

Prin expresia „în mod obișnuit denumit”, noi vrem să spunem „fo-

losit întotdeauna de către teologi”. 
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Conform definițiilor cuprinse în dicționarul Webster, Teo-

logia Legământului nu are niciun precedent legitim în lingvistică 

pentru a face ca termenul „moral” să fie folosit ca opusul termeni-

lor „ceremonial” și „civil”. Singura autoritate pentru această idee 

este Mărturisirea de Credință. 

Iată definiția dicționarului Microsoft Word pentru cuvân-

tul „moral”, atunci când este folosit ca adjectiv. 

1. Care ține de sau care privește judecata acțiunilor și carac-

terului omenesc ca fiind bun sau rău: analiză morală critică; 

dilemă morală. 

2. Prezentarea sau manifestarea bunătății sau a corectitudi-

nii caracterului și comportamentului: lecție morală. 

3. Conformarea cu standardele a ceea ce este drept sau just în 

comportament; virtuos: viață morală. 

4. Care izvorăște din conștiință sau din simțământul binelui 

și răului: obligație morală. 

5. Manifestarea efectelor psihologice mai degrabă decât fi-

zice sau tangibile: victorie morală; suport moral. 

6. Bazat pe posibilitatea puternică sau convingerea fermă, 

mai degrabă decât pe o dovadă concretă: certitudine morală. 

În calitate de substantiv, cuvântul are următorul sens: 

1. Lecția sau principiul conținute în sau prezentat(ă) de o fa-

bulă, o întâmplare sau un eveniment. 

2. Un precept sau adevăr general exprimat concis; o maximă. 

Reguli sau obiceiuri de comportament, în special comporta-

ment sexual, cu referință la standarde ce țin de bine și rău: 

persoană cu moralitate precară; declin în moralitatea publică. 

Sinonimele acestui cuvânt sunt: moral, etic, virtuos, drept. 

Aceste adjective au sensul de „în acord cu principiile sau regulile 

comportamentului bun sau rău”. 
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1. Moral se aplică la caracterul și comportamentul personal, 

în special în ce privește comportamentul sexual, măsurat 

comparativ cu standardele prevalente ale comportamentul 

moral corect. 

2. Etic subliniază conformarea cu standardele idealiste ale bi-

nelui și răului, precum cele aplicabile în practica avocaților și 

doctorilor.  

3. Virtuos înseamnă excelența morală și de caracter. Într-un 

sens mai îngust, se referă la castitatea sexuală. 

4. Drept subliniază verticalitatea morală și în special absența 

vinovăției sau păcatului. Atunci când se aplică faptelor, reac-

țiilor sau impulsurilor, adesea implică o reacție de indignare 

justificată. 

După cum se poate vedea, cuvântul „moral” nu este nicio-

dată folosit pentru a semnifica ceva ce se află în opoziție sau diferit 

de termenul „ceremonial”. Cuvântul „moral” are de-a face cu com-

portamentul etic, virtuos și drept, iar opusul lui se referă la com-

portament imoral, lipsit de etică, ne-virtuos și nedrept. Atunci 

când comportamentul „moral” este comparat cu alt comporta-

ment, cel de-al doilea este întotdeauna imoral, lipsit de etică și ne-

drept. Altfel spus, nu există nicio categorie etimologică ce permite 

compararea comportamentului „moral” cu comportamentul „ce-

remonial”. În Scriptură, oamenii sunt obligați să asculte de orice 

poruncă pe care Dumnezeu le-a dat-o. Nu putem spune că Israelul 

a avut „îndatorirea morală” să evite curvia, în timp ce circumcizia 

reprezenta „îndatorirea lor ceremonială”. Nouă ni se poate părea 

că unul din aceste lucruri este moral în natura lui, iar celălalt cere-

monial, dar nu și israeliților. Ambele îndatoriri erau egale în na-

tura lor pentru israeliți, și în ambele cazuri pedeapsa pentru neas-

cultare era moartea. 

Conceptul de „îndatorire morală” este confuz și în mod clar 

nebiblic. Nicăieri nu ni se spune în Scriptură, fie în Vechiul, fie în 
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Noul Testament, să determinăm natura unei porunci înainte de a 

ne decide dacă este obligația noastră să o împlinim. Noi ascultăm 

de orice lege pe care Dumnezeu ne-o dă, pur și simplu pentru că El 

o poruncește. Aspectul cheie în această discuție se referă la moda-

litățile corecte folosite pentru a stabili felul cum un creștin, în noul 

legământ, știe exact de ce legi specifice din Biblie vrea Dumnezeu 

ca el să asculte. Răspunsul nostru la această chestiune este urmă-

torul: „Legământul sub care orice om trăiește, definește și stabi-

lește care este regula de viață pentru el”. Teologia Legământului 

propune ca Legea lui Moise să fie împărțită în trei liste. Două din 

aceste liste, cea ceremonială și cea civilă, sunt eliminate, dar lista 

morală (Decalogul) este încă în vigoare. Aceasta devine „legea mo-

rală” și doar ea stabilește regula de viață pentru noi astăzi. Gândi-

rea mea, însă, izvorăște din credința că Domnul nostru Isus Hris-

tos este un Dătător de lege nou și mai mare decât Moise. Gândirea 

Teologiei Legământului izvorăște din credința că Moise a fost cel 

mai mare și mai înalt dătător de lege care a trăit vreodată. Eu insist 

că noul legământ, bazat pe har, opus vechiului legământ, bazat pe 

Lege, implică în mod necesar o lege nouă, superioară. Teologia Le-

gământului insistă că, întrucât există un singur legământ al haru-

lui, nu poate exista decât un singur canon neschimbător pentru 

comportament, adică cele zece porunci. A face orice fel de adăugiri 

sau schimbări la cuvintele scrise pe tablele legământului în-

seamnă „a nega legea sfântă a lui Dumnezeu”, lucru care implică 

riscul de a fi etichetat drept antinomian. 

Mărturisirea de Credință de la Westminster și Mărturisirea 

de Credință Philadelphia, care a copiat-o pe prima, afirmă că Dum-

nezeu i-a dat lui Adam o lege în Grădina Edenului. Această lege a 

fost apoi scrisă în toți oamenii, după ce toți oamenii au căzut în 

Adam. Mărturisirea spune apoi: „această Lege, în mod obișnuit de-

numită Lege morală…” (Capitolul 19, secțiunea 3). Această afirma-

ție reprezintă singura sursă de autoritate folosită astăzi pentru îm-
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părțirea Legii mozaice în trei liste separate de porunci. Niciun au-

tor al Scripturii nu denumește vreodată cele zece porunci drept 

lege morală și niciun autor al Scripturii nu a tratat cele zece po-

runci în calitate de „lege morală, eternă și neschimbătoare a lui 

Dumnezeu”. Este adevărat faptul că Decalogul, sau tablele legă-

mântului, au fost tratate într-un mod foarte special și unic. Printre 

alte lucruri, ele au fost așezate într-o cutie care a fost considerată 

atât de sfântă încât nimănui nu i se permitea nici măcar să o 

stingă. Cu toate acestea, cutia nu a fost sfântă datorită faptului că 

„legea morală” se afla în interiorul ei, ci pentru că ea adăpostea 

„mărturia”, tablele legământului pe care fuseseră scrise cele zece 

porunci sau sumarul condițiilor vechiului legământ. Dacă Teolo-

gia Legământului este corectă în afirmația ei cu privire la „legea 

morală veșnică și neschimbătoare”, atunci chivotul ar fi trebuit să 

fi fost denumit „chivotul Legii morale a lui Dumnezeu”. 

Vă rog să nu înțelegeți greșit ceea ce spun. Eu sunt de acord 

cu Teologia Legământului în faptul că Biblia, privită din perspec-

tiva noului legământ, conține legi care sunt în mod clar etice în 

natura lor și legi care sunt ceremoniale în natura lor. De asemenea, 

există atât legi civile, cât și legi ceremoniale care au fost date Isra-

elului în calitate de teocrație. Cu toate acestea, Cuvântul lui Dum-

nezeu nu împarte nicăieri Legea lui Moise în aceste trei categorii 

sau liste. În mod asemănător, un evreu care trăia sub vechiul legă-

mânt nu putea să facă deosebirile pe care noi le putem face astăzi. 

Un evreu asculta de „Legea lui Dumnezeu” în întregimea ei. El nu 

se asigura că împlinește anumite porunci datorită faptului că ele 

se aflau pe o listă a poruncilor „morale”, în timp ce nu se preocupa 

prea mult de ascultarea de celelalte legi, pentru că ar fi fost pe lista 

legilor „ceremoniale”. „Dumnezeu a spus” reprezenta singura au-

toritate a israelitului pentru tot comportamentul său, fie că 

aceasta se referea la a-și iubi aproapele sau la a amesteca diferite 

feluri de semințe în grădina sa (Levitic 19:18-19).  



TABLELE DE PIATRĂ ȘI ISTORIA RĂSCUMPĂRĂRII   |   JOHN G. REISINGER 

pag 176 

Duhul Sfânt nu ne-a dat niciodată o listă morală completă, 

o listă ceremonială completă și o listă civilă completă de legi30. Re-

pet acest lucru: ideea că cele zece porunci constituie „legea morală 

a lui Dumnezeu” este derivată din Mărturisirea de Credință de la 

Westminster, fără cea mai mică dovadă biblică. Împărțirea în trei 

categorii a Legii este singurul fundament al insistenței Teologiei 

Legământului că ceea ce a fost scris pe tablele legământului, sau 

cele zece porunci, transcende toate aranjamentele legămintelor și 

timpul. 

Am un prieten care a ajuns cu citirea zilnică a Bibliei la 

Exod. El se lupta cu problema    Lege / har și Teologia Noului Legă-

mânt. Și-a cumpărat trei creioane de culori diferite și s-a hotărât 

să sublinieze „cele trei tipuri diferite de porunci” din Legea lui Mo-

ise, apoi să le aranjeze în trei liste complete, la final. Astfel, a des-

coperit că uneori a trebuit să folosească două culori diferite pentru 

aceeași poruncă și chiar să folosească toate cele trei culori în cazul 

anumitor versete. Uneori, în cadrul aceluiași verset, un verset co-

lorat într-un fel avea să fie precedat și urmat de versete colorate 

diferit. În curând a conștientizat că era imposibil să realizeze o as-

tfel de listă, pur și simplu deoarece Cuvântul lui Dumnezeu nu tra-

tează niciodată Legea lui Moise în acel mod. Legea lui Dumnezeu 

dată lui Moise reprezintă un tot unitar, nu trei legi separate. Une-

ori, o lege pe care noi am considera-o ceremonială în natura ei este 

văzută suficient de importantă pentru a avea atașată pedeapsa cu 

moartea. Exemple de acest fel cuprind circumcizia și Sabatul. Nu 

există nimic păcătos în mod inerent în a aduna vreascuri într-o 

anumită zi din săptămână sau în a nu fi circumcis. Cu toate aces-

tea, atunci când Dumnezeu alege aceste acte ceremoniale și le face 

                                                   
30 Pentru un articol excelent cu privire la relația dintre revelația progresivă și ideea de „lege 

morală neschimbătoare”, citiți capitolul 10 din cartea New Covenant Theology, de Tom 

Wells și Fred Zaspel, New Covenant Media, 5317, Wye Creek Drive, Frederick, MD 21703-

6938. 
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să constituie semne ale legămintelor, ele devin atunci cea mai im-

portantă îndatorire în împlinirea cerințelor acelor legăminte. 

Eu recunosc fără rezerve învățătura care spune că niciuna 

dintre poruncile care reflectă caracterul lui Dumnezeu nu s-a 

schimbat vreodată, cu condiția ca aceasta să nu excludă ideea că 

anumite legi sau porunci au fost ridicate la un nivel superior 

printr-o revelație mai deplină. Revelațiile mai mari ale caracteru-

lui lui Dumnezeu vor intensifica în mod necesar modalitatea în 

care noi răspundem față de acele revelații. Cu toate acestea, cred 

că îndatoririle specifice ale omului față de Dumnezeu se pot 

schimba în conformitate cu legământul sub care acel om trăiește. 

Acest lucru este în mod special adevărat atunci când comparăm 

noul legământ – pe care este zidită biserica – cu vechiul legământ, 

care a înființat Israelul ca națiune la Muntele Sinai. Motivul prin-

cipal pentru care afirm acest lucru este că noul legământ desco-

peră cu mult mai mult din harul uimitor al lui Dumnezeu. Isus 

Hristos, fiind reprezentarea exactă a ființei lui Dumnezeu (Evrei 

1:3), este în mod indubitabil superior lui Moise, care a fost credin-

cios, dar a rămas totuși un slujitor (Evrei 3:5). 


