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Rezumatul Studiului 6 - Încumetarea de a schimba Legea 
 
A  Rolul Legii în Planul de Mântuire. Romani 7. 
 În capitolul 7 din Romani, Pavel ne vorbeşte despre lupta creştinului cu Legea. 

Dorinţa de a păcătui se loveşte de dorinţa de a păstra Legea. 
 Rolul Legii este să ne semnaleze păcatul, dar este incapabilă de a ne elibera de el (v. 

7, 10, 24). 
 Atunci cum ne putem elibera de problema păcatului? 
 Isus este singura soluţie (v. 25). „Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt 

în Hristos Isus” (Romani 8:1). 
B  Porunca a patra. 
 Păzirea duminicii. 

— Creştinii se adunau de obicei duminica pentru a sărbători învierea lui Isus, întâlniri 
semnalate adesea în Noul Testament. În realitatea, care era scopul acestor 
întâlniri? 
(1) Ioan 20:19, 26. Motivul celei de-a doua apariţii este de a reîntări credinţa lui 

Toma; 
(2) Fapte 20:7. Motivul întâlnirii era că Pavel pleca în ziua următoare; 
(3) 1 Corinteni 16:2. Darul menţionat aici trebuia pus deoparte acasă, nu într-o 

adunare bisericească. 
— În niciunul din aceste cazuri nu se dă o poruncă explicită de păzire a duminicii ca zi 

de odihnă sau de adunare eclesiastică. 
 Păzirea sabatului. 

— Contrar menţionărilor cu privire la duminică, Noul Testament este plin de 
menţionări ale sabatului. 
(1) Marcu 2:28. Este Domn al Sabatului. 
(2) Luca 4:16. Isus obişnuia să meargă la sinagogă în sabat. 
(3) Fapte 13:14. Pavel obişnuia să participe la sinagogă în sabat. 
(4) Fapte 16:13. Când nu era o sinagogă în oraş, se reuneau cu iudeii în sabat. 
(5) Fapte 13:42-44. Dacă neamurile le cereau să se adune cu ei deoparte, o făceau 

tot în sabat. 
— În niciun caz nu se menţionează intenţia lui Pavel – sau a oricărui alt apostol – de a 

se aduna în mod obişnuit în altă zi cu excepţia sabatului. 
C  Schimbarea zilei de odihnă. Daniel 7 şi Apocalipsa 13. 
 Împăraţii romani, împreună cu autorităţile eclesiastice, s-au gândit că schimbarea 

zilei de odihnă va uşura convertirea neamurilor. 
 Aceasta, alături de ura crescândă faţă de poporul iudeu, a deschis drumul pentru ca 

acest „corn mic” anunţat în Daniel 7 să schimbe vremurile (zilele de închinare) şi 
Legea (poruncile a 2-a, a 4-a şi a 10-a). 

 Schimbarea a fost înceată. Odată consolidată, s-a justificat mai apoi ca fiind 
sărbătorirea învierii. 


