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Studiul 3

Legea ca învățător
Textul de memorat: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu
toată puterea ta. ” (Deuteronomul 6:5)

Duminică, 11 octombrie - Să-L iubești pe Dumnezeu și să te temi de El
Deuteronomul 31:9-13
9
Moise a scris legea aceasta şi a încredinţat-o preoţilor, fiii lui Levi, care duceau chivotul legământului
Domnului şi tuturor bătrânilor lui Israel.
10
Moise le-a dat porunca aceasta: „La fiecare şapte ani, pe vremea anului iertării, la Sărbătoarea
Corturilor,
11
când tot Israelul va veni să se înfăţişeze înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege
El, să citeşti legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor.
12
Să strângi poporul, bărbaţii, femeile, copiii şi străinul care va fi în cetăţile tale, ca să audă şi să înveţe să
se teamă de Domnul, Dumnezeul vostru, să păzească şi să împlinească toate cuvintele legii acesteia.
13
Pentru ca şi copiii lor, care n-o vor cunoaşte, s-o audă şi să înveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul
vostru, în tot timpul cât veţi trăi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul.”

Luni, 12 octombrie - „Un martor împotriva ta"
Deuteronomul 31:14-27
14
Domnul a zis lui Moise: „Iată că se apropie clipa când vei muri. Cheamă pe Iosua şi înfăţişaţi-vă în
cortul întâlnirii. Eu îi voi da poruncile Mele.” Moise şi Iosua s-au dus şi s-au înfăţişat în cortul întâlnirii.
15
Şi Domnul S-a arătat în cort, într-un stâlp de nor: şi stâlpul de nor s-a oprit la uşa cortului.
16
Domnul a zis lui Moise: „Iată, tu vei adormi împreună cu părinţii tăi. Şi poporul acesta se va scula şi va
curvi după dumnezeii străini ai ţării în care intră. Pe Mine Mă va părăsi şi va călca legământul Meu, pe
care l-am încheiat cu el.
17
În ziua aceea, Mă voi aprinde de mânie împotriva lui. Îi voi părăsi şi-Mi voi ascunde Faţa de ei. El va fi
prăpădit şi-l vor ajunge o mulţime de rele şi necazuri şi atunci va zice: ‘Oare nu m-au ajuns aceste rele din
pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu?’
18
Şi Eu Îmi voi ascunde Faţa în ziua aceea, din pricina tot răului pe care-l va face, întorcându-se spre alţi
dumnezei.
19
Acum, scrieţi-vă cântarea aceasta. Învaţă pe copiii din Israel s-o cânte, pune-le-o în gură, şi cântarea
aceasta să-Mi fie martoră împotriva copiilor lui Israel.
20
Căci voi duce pe poporul acesta în ţara pe care am jurat părinţilor lui că i-o voi da, ţară unde curge lapte
şi miere; el va mânca, se va sătura şi se va îngrăşa, apoi se va întoarce la alţi dumnezei şi le va sluji, iar pe
Mine Mă va nesocoti şi va călca legământul Meu.
21
Când va fi lovit atunci cu o mulţime de rele şi necazuri, cântarea aceasta, care nu va fi uitată şi pe care
uitarea n-o va şterge din gura urmaşilor, va sta ca martoră împotriva acestui popor. Căci Eu îi cunosc
pornirile, care se arată şi azi, înainte chiar ca să-l fi dus în ţara pe care am jurat că i-o voi da”.
22
În ziua aceea, Moise a scris cântarea aceasta şi a învăţat pe copiii lui Israel s-o cânte.
23
Domnul a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, şi a zis: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei duce pe
copiii lui Israel în ţara pe care am jurat că le-o voi da; şi Eu Însumi voi fi cu tine”.
24
După ce a isprăvit Moise în totul de scris într-o carte cuvintele legii acesteia,
25
a dat următoarea poruncă leviţilor, care duceau chivotul legământului Domnului:
26
„Luaţi cartea aceasta a legii şi puneţi-o lângă chivotul legământului Domnului, Dumnezeului vostru, ca
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să fie acolo ca martoră împotriva ta.
27
Căci eu îţi cunosc duhul tău de răzvrătire şi încăpăţânarea ta cea mare. Dacă vă răzvrătiţi voi împotriva
Domnului cât trăiesc eu încă în mijlocul vostru, cu cât mai răzvrătiţi veţi fi după moartea mea!
Romani 3:19-23
19
Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată şi
toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.
20
Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine
cunoştinţa deplină a păcatului.
21
Dar acum s-a arătat o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi
Prorocii –
22
şi anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi
cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.
23
Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Marţi, 13 octombrie - „Atunci vei izbândi..."
Iosua 1:7-8
7
Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul
Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face.
8
Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce
este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.
Apocalipsa 12:17; 14:12
12:17

Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cu cei care păzesc
poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.
14:12

Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”

Romani 1:5; 16:26
1:5
prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate
neamurile,
16:26

dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor şi prin porunca Dumnezeului celui veşnic, a fost adusă
la cunoştinţa tuturor neamurilor, ca să asculte de credinţă –
lacov 2:10-12
10
Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă se face vinovat de toate.
11
Căci Cel ce a zis: „Să nu preacurveşti” a zis şi: „Să nu ucizi”. Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te
faci călcător al Legii.
12
Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei:

Miercuri, 14 octombrie - Binecuvântările și luptele celor ce păzesc Legea
2 Cronici 31:20,21
20
Aşa a făcut Ezechia în tot ţinutul lui Iuda; el a făcut ce este bine, drept şi adevărat înaintea DOMNULUI,
Dumnezeul său.
21
Toată lucrarea pe care a început-o cu privire la slujirea de la Casa lui Dumnezeu şi cu privire la Lege
sau la porunci, ca să-L caute pe Dumnezeul său, a înfăptuit-o din toată inima, astfel că el a reuşit.
Marcu 6:25-27
25
Atunci ea a intrat în grabă la rege, cerându-i: – Doresc să-mi dai chiar acum, pe o farfurie, capul lui Ioan
Botezătorul!
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26

Regele s-a întristat foarte tare, dar, din pricina jurămintelor şi a invitaţilor săi, n-a putut s-o refuze. 27 Şi
regele a trimis imediat un călău, poruncindu-i să-i aducă capul lui Ioan. Acesta s-a dus, l-a decapitat pe
Ioan în închisoare,
Iov 1 și 2
1
În ţara Uţ, trăia odată un om al cărui nume era Iov. Omul acesta era integru şi drept; el se temea de
Dumnezeu şi se ferea de rău.
2
I s-au născut şapte fii şi trei fiice.
3
El avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de măgari şi un număr
mare de slujitori. Era cel mai însemnat om dintre toţi locuitorii Răsăritului.
4
Fiii lui obişnuiau să meargă şi să ţină, pe rând, câte un ospăţ în casa fiecăruia în parte; ei le chemau şi pe
cele trei surori ale lor ca să mănânce şi să bea împreună cu ei.
5
Când se termina câte un şir de ospeţe, Iov îi chema şi îi sfinţea. El se trezea dimineaţa devreme şi aducea
arderi-de-tot pentru fiecare dintre ei, zicând: „Poate fiii mei au păcătuit şi l-au blestemat pe Dumnezeu în
inimile lor.“ Aşa obişnuia Iov să facă.
6
Într-o zi, fiii lui Dumnezeu au venit pentru a se înfăţişa înaintea DOMNULUI. Satan a venit şi el în mijlocul
lor.
7
DOMNUL l-a întrebat pe Satan: – De unde vii? Satan i-a răspuns DOMNULUI: – De la cutreieratul
pământului şi de la plimbarea ce am făcut-o pe el.
8
DOMNUL l-a întrebat pe Satan: – L-ai văzut pe robul Meu Iov? Nu mai e nimeni ca el pe pământ, un om
curat la suflet, drept, care se teme de Dumnezeu şi se fereşte de rău.
9
Atunci Satan I-a răspuns DOMNULUI: – Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?
10
Nu l-ai împrejmuit Tu pe el, casa lui şi tot ceea ce are cu ocrotirea Ta? Tu ai binecuvântat lucrul
mâinilor lui şi averile lui i s-au înmulţit în ţară.
11
Dar ia întinde-Ţi mâna acum şi atinge-te de tot ce are şi vei vedea că Te va blestema în faţă.
12
DOMNUL i-a răspuns lui Satan: – Iată, îţi dau pe mână tot ceea ce are, numai asupra lui să nu-ţi întinzi
mâna! Atunci Satan a plecat dinaintea DOMNULUI.
13
Într-o zi, în timp ce fiii şi fiicele sale mâncau şi beau vin în casa fiului cel mare, întâiul născut,
14
a venit la Iov un mesager care i-a zis: „În timp ce boii tăi erau la plug, iar măgăriţele păşteau lângă ei,
15
nişte sabeeni s-au năpustit asupra lor, i-au luat, iar pe slujitori i-au trecut prin ascuţişul sabiei. Doar eu
am scăpat ca să te înştiinţez.“
16
În timp ce acesta încă vorbea, un altul a venit şi i-a zis: „Focul lui Dumnezeu a căzut din cer şi a ars oile
şi slujitorii, i-a ars de tot. Doar eu am scăpat ca să te înştiinţez.“
17
În timp ce acesta încă vorbea, a venit un altul şi i-a zis: „Nişte caldeeni, împărţiţi în trei cete, au năvălit,
ţi-au luat cămilele, iar pe slujitori i-au trecut prin ascuţişul sabiei. Doar eu am scăpat ca să te înştiinţez.“
18
În timp ce acesta încă vorbea, a venit un altul şi i-a zis: „Fiii şi fiicele tale mâncau şi beau vin în casa
fratelui lor mai mare, întâiul născut.
19
Dintr-odată un vânt puternic a suflat dinspre pustie, a izbit în cele patru colţuri ale casei şi astfel casa s-a
prăbuşit peste tineri şi au murit. Doar eu am scăpat ca să te înştiinţez.“
20
Atunci Iov s-a ridicat, şi-a sfâşiat mantia şi şi-a ras capul. A căzut la pământ, s-a închinat
21
şi a zis: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în pământ! DOMNUL a dat,
DOMNUL a luat, fie Numele DOMNULUI binecuvântat!“
22
În toate acestea Iov n-a păcătuit, n-a aruncat vina asupra lui Dumnezeu.
2 Corinteni 11:23-29
23
Sunt ei slujitori ai lui Cristos? – vorbesc ca un ieşit din minţi. Eu sunt şi mai mult! Am trudit mult mai
mult, am fost în închisoare mult mai mult, am fost biciuit mult mai sever, deseori în pericol de moarte;
24
de cinci ori am primit de la iudei patruzeci de lovituri fără una,
25
de trei ori am fost bătut cu nuiele, o dată am fost împroşcat cu pietre, de trei ori am naufragiat, am fost o
zi şi o noapte în largul mării,
26
adesea în călătorii, în pericole pe râuri, în pericole din cauza tâlharilor, în pericole din cauza celor din
neamul meu, în pericole din cauza neamurilor, în pericole în cetate, în pericole în pustie, în pericole pe
mare, în pericole datorită fraţilor falşi
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27

muncind şi trudind din greu, deseori neputând dormi, flămând şi însetat, deseori fără hrană, în frig şi
fără haine
28
şi, dincolo de alte lucruri, era şi preocuparea mea zilnică: îngrijorarea mea pentru toate bisericile.
29
Cine este slab şi eu să nu mă simt slab? Cine cade în păcat şi eu să nu ard?
Evrei 11:13-16
13
Toţi aceştia au murit crezând, însă fără să primească lucrurile promise, ci doar le-au văzut de departe,
le-au salutat şi au mărturisit că sunt străini şi peregrini pe pământ.
14
Cei care vorbesc în acest fel arată că sunt în căutarea unei patrii.
15
Dacă ei s-ar fi gândit la ţara din care au plecat, ar fi avut ocazia să se întoarcă în ea,
16
însă ei aspirau după o ţară mai bună, adică una cerească. De aceea, lui Dumnezeu nu-I este ruşine să fie
numit Dumnezeul lor, pentru că El a pregătit o cetate pentru ei.

Joi, 15 octombrie - Domnul Isus, exemplul nostru
Luca 2:51,52
51
Apoi S-a coborât împreună cu ei, a venit în Nazaret şi le era supus. Mama Lui păstra toate aceste lucruri
în inima ei.
52
Isus creştea în înţelepciune, în statură şi Îi era tot mai plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor.
Filipeni 2:8
8
S-a smerit şi a devenit ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce.
Evrei 5:8
8
Chiar dacă era Fiu, a învăţat să asculte prin ceea ce a suferit
loan 8:28,29
28
Isus le-a zis: – Când Îl veţi înălţa pe Fiul Omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că nu fac nimic de
la Mine Însumi, ci spun aceste lucruri aşa cum M-a învăţat Tatăl.
29
Iar Cel Ce M-a trimis este cu Mine. El nu M-a lăsat singur, pentru că Eu fac întotdeauna ceea ce-I este
plăcut.
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