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Rolul Legii:

Ne învaţă să ne temem de Dumnezeu.

Mărturiseşte împotriva noastră.

Ne dă prosperitate.

Cei ce păzesc Legea:

Luptele lor.

Idealul lor.

Un rol evident al Legii este de a ne arăta păcatul (Romani 7: 7). Un alt rol este 
să ne conducă la Hristos (Galateni 3:24). Dar Legea îndeplineşte şi alte roluri.

Legea ne educă învăţându-ne cum să trăim. Este standardul de viaţă pe 
care Dumnezeu doreşte să îl atingem.

El însuşi, în persoana lui Isus, ne-a dat un exemplu trăind pe acest pământ 
în conformitate cu toată Legea (Ioan 15:10).



Dumnezeu a poruncit ca Legea să fie citită în faţa tuturor 
oamenilor în timpul sărbătorii Corturilor. În timpul acestei 
lecturi, a trebuit să se efectueze un proces:

ASCULTARE ÎNVĂŢARE TEMERE

Acesta era un sistem educaţional simplu care le-a permis 
copiilor şi adulţilor să dobândească principiul de bază al oricărei 
înţelepciuni: frica de Dumnezeu (Psalmul 111: 10).

Nu ne naştem cu o tendinţă înnăscută de a ne teme de 
Dumnezeu, trebuie să învăţăm să o facem. Învăţăm de la 
profesorii noştri când îi respectăm. Cu cât mai mult trebuie să-l 
respectăm pe Marele Învăţător pentru a învăţa de la El!

Desigur, această frică trebuie temperată cu dragoste. Din acest 
motiv, Legea ne mai cere: „Iubeşte-L pe Domnul Dumnezeul tău 
din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi cu toată puterea ta” 
(Deut. 6: 5).



„Un duh de reverenţă înţelege 
că inima trebuie păzită de 
puterea lui Dumnezeu. Îngerii 
slujitori deschid ochii minţii şi 
ai inimii, astfel încât să poată 
vedea lucruri admirabile în 
legea divină, în lumea naturală 
şi în cele veşnice descoperite 
de Duhul Sfânt.”

E.G.W. (Viaţa mea azi, 14 octombrie)



Rolul unui martor este de a spune ceea ce a 
văzut şi a auzit. Legea „spune” ceea ce vede 
în noi: păcatul nostru.

El va fi întotdeauna un martor ÎMPOTRIVA 
noastră (Romani 3:23). El ne mustră inimile, 
dar ne conduce şi către soluţie: Isus Hristos 
(Galateni 3:26).

Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să pregătească un alt „martor” împotriva 
poporului: un cântec (Deuteronom 31:19). Acest cântec trebuia să le amintească de 
minunatele lucrări ale lui Dumnezeu în favoarea lor atunci când s-au îndepărtat de 
Lege.
Aşteptăm cu nerăbdare ziua când nici Legea, nici 
cântarea lui Moise nu vor fi mai mulţi martori 
împotriva noastră, dar vom depune mărturie că am 
obţinut victoria prin sângele Mielului (Apocalipsa 15:3).



„Când începe judecata şi toată lumea
este judecată după lucrurile scrise în cărţi,
autoritatea legii lui Dumnezeu va fi privită
într-o lumină complet diferită de cea
existentă acum în lumea creştină. Satana
le-a orbit ochii şi le-a confundat înţelegerea,
la fel cum i-a confundat şi orbit pe Adam şi
Eva şi i-a condus la încălcare. Legea lui
Iehova este mare, la fel cum autorul ei este
mare. La judecată, ea va fi recunoscută ca
fiind sfântă, dreaptă şi bună în toate
cerinţele ei. Cei care încalcă legea vor
înţelege că au nişte conturi serioase de
reglat cu Dumnezeu, deoarece cerinţele lui
Dumnezeu sunt decisive”

E.G.W. (Comentarii biblie adventiste de ziua a şaptea, vol. 7, pag. 997)



„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.” (Iosua 1:7)

Una dintre cele mai importante roluri ale Legii este 
să ne ofere prosperitate, adică să reuşim în orice 
întreprindem.

Legea ne învaţă să trăim după parametri divini. Prin 
urmare, Dumnezeu îi favorizează în special pe cei 
care tânjesc să-I facă voia (Deuteronom 30: 9-10; 
Psalmul 1). Ca parte a educaţiei 

creştine, trebuie să păstrăm 
Legea lui Dumnezeu ca o 
componentă centrală a ceea 
ce înseamnă a trăi prin 
credinţă şi încredere în 
harul lui Dumnezeu 
(Apocalipsa 14:12; Iacov 
2:10-12).



„Prosperitatea materială şi 
spirituală sunt condiţionate 
de ascultarea de legea lui 
Dumnezeu. Noi însă, nu citim 
Cuvântul lui Dumnezeu doar 
pentru a ne familiariza cu 
termenii binecuvântării date 
celor ce păzesc legea şi o 
predau familiilor lor, ci 
ascultarea de Cuvântul lui 
Dumnezeu constituie viaţa 
noastră, fericirea noastră.”

E.G.W. (Îndrumarea copilului, pag. 80)



„A lucrat cu toată inima şi a izbutit în tot ce a făcut pentru 
Casa lui Dumnezeu, pentru lege şi pentru porunci, ca să caute 
pe Dumnezeul său.” (2 Cronici 31:21)

Atât Iosua, cât şi Ezechia au prosperat datorită ascultării lor de 
Legea lui Dumnezeu. Totuşi, ce s-a întâmplat cu aceste alte 
personaje care au respectat şi Legea?

Ioan Botezătorul
• A fost decapitat în 

închisoare

Iov
• A pierdut tot ce avea

Pavel
• Biciuit, întemniţat, 

flămând, naufragiat, …

Alţii
• Loviţi cu pietre, înjunghiaţi, 

ucişi de sabie, …

Cel care respectă Legea nu prosperă întotdeauna. Trebuie să ne 
amintim că trăim într-o lume plină de păcate. Mai mult, prinţul 
acestei lumi are un interes special în a ne împiedica să fim 
prosperi (Apocalipsa 12:17; Ioan 16:33).



„Nu crezi că Hristos îi preţuieşte pe aceia
care vieţuiesc în sfinţenie pentru El? Nu crezi că
îi vizitează pe aceia care, asemenea
preaiubitului Ioan în exil, se află pentru El în
locuri grele şi apăsătoare? Dumnezeu nu va
putea accepta ca vreunul din lucrătorii Săi cu
inimă curată să fie lăsat singur, să lupte
împotriva unor forţe mult superioare şi să fie
biruit. El păstrează ca pe un giuvaer preţios pe
orice om a cărui viaţă este ascunsă cu Hristos în
El. Despre fiecare dintre aceştia, El spune: „Te
voi păstra ca o pecete; căci Eu te-am ales.”
(Hagai 2:23)”

E.G.W. (Divina vindecare, pag. 488)



Cum s-a comportat Isus cu privire la Legea lui 
Dumnezeu când a trăit pe acest pământ?

El a fost ascultător în toate (Filipeni 2: 8).
El a păstrat Legea încă din copilărie (Luca 2: 51-52).
El s-a lăsat educat de ea (Evrei 5: 8).
El a respectat Legea pentru a-I face pe plac lui Dumnezeu (Ioan 8:29).
El s-a bucurat să o asculte (Psalmul 40: 8).
El a ţinut Legea în afara iubirii (Ioan 15:10).

Deşi este evident că nu putem păstra 
Legea perfect aşa cum a făcut Isus, 
suntem chemaţi să „umblăm aşa cum a 
umblat El”.

Păstrarea Legii este un termometru care 
măsoară atât credinţa noastră (Iacov 
2:17), cât şi dragostea noastră pentru 
Isus (Ioan 14:15).



„În viaţa şi învăţăturile Sale, 
Hristos a dat o desăvârşită pildă 
de slujire neegoistă, care îşi are 
originea în Dumnezeu. … Întreaga 
Lui viaţă a fost stăpânită de legea 
slujirii. El i-a slujit pe toţi, a servit 
tuturor. În felul acesta, El a trăit 
Legea lui Dumnezeu şi, prin 
exemplul Său, ne-a arătat cum să 
ascultăm de ea.”

E.G.W. (Hristos Lumina Lumii, pag. 649)
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