Care a fost scopul Legii?
Gal. 3:19-29

INTRODUCERE:
1. Legea lui Moise nu a putut aduce justificare omenilor – Rom. 3:20; Evr. 10:4
2. Daca acesta este adevarul, atunci de ce a fost data legea?
3. Aceasta este intrebarea pe care Pavel o adreseaza in Gal. 3:19.
4. Aceasta lectie este menita sa raspunda la aceasta intrebare si sa explice ce se asteapta
de la om astazi.
DISCUTII:
I. SCOPUL LEGII.
A. Gal. 3:19-20.
B. In mod specific legea a fost adaugata din cauza pacatului.
C. Legea nu a fost o modalitate de justificare in schimb a faca pacatul cunoscut
pentru ceea ce este el.
1. Ea a facut omul constient de ceea ce era pacatul si nevoia lui de un
Mantuitor.
2. Ea a facut omul constient de consecintele pacatului.
D. Legea a venit ca sa se inmulteasca greseala – Rom. 5:20
E. Ea a fost un instrument de pregatire pentru a-l introduce pe Hristos.
II. LEGEA versus PROMISIUNEA.
A. Gal. 3:21-22.
B. Legea niciodata nu a intentionat sa fie un rival al fagaduintei data de Dumnezeu
lui Avraam – Gen. 12:3
C. Legea a fost buna dar nici o lege nu poate da viata – Gal. 3:10
D. Toti oamenii au pacatuit, astfel mantuirea va avea loc dupa cum a promis
Dumnezeu - in Hristos – Rom. 2:12
III. LEGEA CA TUTORE.
A. Gal. 3:23-25.
B. Termenul "tutore" sau "pedagog" nu are aceeasi conotatie de astazi.
1. In timpurile biblice, un tutore era unul desemnat sa aiba grija de un minor
cat si de proprietatea lui.
2. Tutorele avea grija ca copilul sa primeasca instructiuni si nu in a dat in mod
necesar instructiunile.
C. Legea a fost conceputa pentru a-i calauzi pe oameni, pana cand "credinta"
(sistemul obiectiv al credintei - Iuda 3) avea sa vina.
D. Responsabilitatile unui tutore incetau atunci cand un copil ajungea la
maturitate, deci legea a incetat cand si-a atins scopul - Hristos.

IV. JUSTIFICAREA OMULUI.
A. Gal. 3:26-29.
B. Patru intrebari importante care au nevoie de un raspuns:
1. Ce? – Sunteti copii ai lui Dumnezeu.
2. Cum? - Prin ”credinta”
3. Unde? - In Hristos Isus.
4. Cand? - Botezati in Hristos.
C. Daca esti al lui Hristos, atunci esti un mostenitor al fagaduintei facute lui Avraam.
CONCLUZIE:
1. A fost greu pentru multi evrei sa ajunga la concluzia ca legea nu a fost elementul
principal in planul de rascumparare lui Dumnezeu.
2. De asemenea este greu pentru unii astazi sa realizeze ca legea a fost limitata ca durata –
Col. 2:14
3. Putem invata din lege, dar justificarea vine prin credinta noastra in credinta lui Isus
Hristos – Rom. 15: 4

