
Studiul 9 - Un singur Legiuitor şi Judecător

Studiul 9
- texte - 

Un singur Legiuitor şi Judecător

Textul de memorat: „Unul singur este Dătătorul şi Judecătorul Legii: Acela care are puterea 
să mântuiască şi să piardă. Dar tu cine eşti de judeci pe aproapele tău?” (Iacov 4:12)

Duminică

1. Iacov 4:11; Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate sau 
judecă pe fratele său, vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi, dacă judeci Legea, nu 
eşti împlinitor al Legii, ci judecător.

2. Faptele 17:11; Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit  
Cuvântul  cu toată râvna şi  cercetau Scripturile  în  fiecare zi,  ca să vadă dacă ce li  se 
spunea, este aşa.

1 Corinteni 6:1-5; 1. Cum! Când vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, îndrăzneşte 
el să se judece cu el la cei nelegiuiţi, şi nu la sfinţi?
2. Nu ştiţi  că sfinţii  vor judeca lumea? Şi  dacă lumea va fi  judecată de voi,  sunteţi  voi 
nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate?
3. Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia?
4. Deci când aveţi neînţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi puneţi judecători pe aceia  
pe care biserica nu-i bagă în seamă?
5. Spre ruşinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om 
înţelept, care să fie în stare să judece între frate şi frate?

2 Corinteni 13:5; Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-
vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.

Galateni  6:1; Fraţilor,  chiar  dacă un om ar  cădea deodată în  vreo greşeală,  voi,  care 
sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii  
ispitit şi tu.

Filipeni 1:9; Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice 
pricepere

1 Ioan 4:1; Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt 
de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.

Luni

3. Iacov  4:12; Unul  singur  este  dătătorul  şi  judecătorul  Legii:  Acela  care  are  putere  să 
mântuiască şi să piardă. Dar tu cine eşti de judeci pe aproapele tău?

Isaia 11:1-5; 1. Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile  
lui.
2. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi  
de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.
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3. Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după 
cele auzite,
4. ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării;  
va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău.
5. Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale, şi credincioşia, brâul mijlocului Său.

Isaia 33:22; Căci Domnul este Judecătorul nostru, Domnul este Legiuitorul nostru, Domnul 
este Împăratul nostru: El ne mântuieşte!

Evrei 4:15,16; 15. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, 
ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.
16. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare 
şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

Apocalipsa 19:11-16; 11. Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel 
ce stătea pe el se cheamă "Cel credincios - şi "Cel adevărat", şi El judecă şi Se luptă cu 
dreptate.
12. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi  
purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur.
13. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: "Cuvântul lui Dumnezeu."
14. Oştile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat.
15. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va 
cârmui  cu  un  toiag  de  fier.  Şi  va  călca  cu  picioarele  teascul  vinului  mâniei  aprinse  a 
atotputernicului Dumnezeu.
16. Pe haină şi  pe coapsă avea scris numele acesta:  "Împăratul  împăraţilor  şi  Domnul  
domnilor."

Marți

4. Iacov 4:13; Ascultaţi,  acum, voi  care ziceţi:  „Astăzi  sau mâine ne vom duce în  cutare 
cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie şi vom câştiga!”

Luca 12:13-21; 13. Unul din mulţime a zis lui Isus: "Învăţătorule, spune fratelui meu să 
împartă cu mine moştenirea noastră."
14. "Omule", i-a răspuns Isus, "cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?"
15. Apoi le-a zis: "Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă  
în belşugul avuţiei lui."
16. Şi le-a spus pilda aceasta: "Ţarina unui om bogat rodise mult.
17. Şi el se gândea în sine şi zicea: "Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng 
roadele."
18. "Iată", a zis el, "ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi  
strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele;
19. şi voi zice sufletului meu: "Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-
te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!"
20.  Dar  Dumnezeu  i-a  zis:  "Nebunule!  Chiar  în  noaptea  aceasta  ţi  se  va  cere  înapoi 
sufletul; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?"
21. Tot aşa este şi cu cel ce îşi  adună comori pentru el,  şi nu se îmbogăţeşte faţă de 
Dumnezeu."

5. Iacov 4:15; Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face 
cutare sau cutare lucru.”
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Miercuri

6. Iacov 4:14; Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi  
decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere.

7. Eclesiastul 2:15-19; 15. Şi am zis în inima mea: "Dacă şi eu voi avea aceeaşi soartă ca 
nebunul, atunci pentru ce am fost mai înţelept?" Şi am zis în inima mea: "Şi aceasta este o 
deşertăciune."
16.  Căci  pomenirea  înţeleptului  nu  este  mai  veşnică  decât  a  nebunului:  chiar  în  zilele 
următoare totul este uitat. Şi apoi şi înţeleptul moare, şi nebunul!
17. Atunci am urât viaţa, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare: totul este deşertăciune şi  
goană după vânt.
18. Mi-am urât până şi toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las 
omului care vine după mine, ca să se bucure de ea.
19. Şi cine ştie dacă va fi înţelept sau nebun? Şi totuşi el va fi stăpân pe toată munca mea 
pe care am agonisit-o cu trudă şi înţelepciune sub soare. Şi aceasta este o deşertăciune.

Eclesiastul 4:4; Am mai văzut că orice muncă şi orice iscusinţă la lucru îşi are temeiul 
numai în pizma unuia asupra altuia. Şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt.

Eclesiastul 5:10; Cine iubeşte argintul nu se satură niciodată de argint, şi cine iubeşte 
bogăţia multă nu trage folos din ea. Şi aceasta este o deşertăciune!

Eclesiastul 9:11,12; 11. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuţi aleargă, că nu cei viteji  
câştigă  războiul,  că  nu  cei  înţelepţi  câştigă  pâinea,  nici  cei  pricepuţi,  bogăţia,  nici  cei 
învăţaţi, bunăvoinţa, ci toate atârnă de vreme şi de împrejurări.
12.  Căci  omul  nu-şi  cunoaşte  nici  măcar  ceasul,  întocmai  ca  peştii  prinşi  în  mreaja 
nimicitoare  şi  ca  păsările  prinse  în  laţ;  ca  şi  ei  sunt  prinşi  şi  fiii  oamenilor  în  vremea 
nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei.

Joi

8. Iacov 4:15-17; 15. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: "Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi 
vom face cutare sau cutare lucru."
16. Pe când acum vă făliţi cu lăudăroşiile voastre! Orice laudă de felul acesta este rea.
17. Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat!
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