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Rezumatul Studiului 11 - Manifestarea dragostei 
 
A  Planul de mântuire: 
 Marele preţ al mântuirii. Isaia 55:1-5. 

— Dumnezeu ne pune la dispoziţie mântuirea fără să ceară nimic în schimb şi fără să 
pună vreun preţ pe ea. 

— Cu toate acestea, trebuie să o cumpărăm. Nu este ceva fără valoare. Mântuirea 
are o mare valoare, a costat un preţ extraordinar. Dacă vrem să o avem, trebuie să 
o preţuim, să o dorim şi să o cerem (Fapte 16:30-31). 

— Mântuirea noastră a fost dobândită cu preţul morţii lui Dumnezeu Însuşi. Şi 
Dumnezeu ne-o oferă drept un dar din iubire (Romani 6:23). 

 Mai mult decât putem pricepe. Isaia 55:6-13. 
— Mintea noastră nu poate înţelege misterul mântuirii. Poate fi priceput doar 

spiritual (1 Cor 2:14). Prin urmare, Dumnezeu ne oferă cunoştinţele necesare 
pentru a înţelege fundamentele mântuirii (1 Tim. 2:3-4). 

— Această cunoaştere va creşte prin relaţia noastră zilnică cu Hristos (Col. 1:10; 2 
Petru 3:18). Dar chiar şi aşa, nu vom putea să o înţelegem pe deplin. Planul 
mântuirii va fi studiul nostru pentru eternitate. 

B  Postul: 
 Postul care nu Îi place lui Dumnezeu. Isaia 58:1-5. 

— Se aşteptau să primească aprobarea divină pentru post (Is. 58:3). Cu toate 
acestea, ei au primit un răspuns neaşteptat: „nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să 
vi se audă strigătul sus.” (v. 4). 

— Prin „religiozitatea” lor, ei sperau să înmoaie inima lui Dumnezeu şi să-i cumpere 
iertarea. Dar Dumnezeu nu cerea nimic din toate acestea. 

 Postul care Îi place lui Dumnezeu. Isaia 58:6-12. 
— Interesant este că ceea ce îi place lui Dumnezeu nu are nimic de-a face cu 

abţinerea de la mâncare. Acesta constă în împărţirea a ceea ce avem, pentru a 
acoperi nevoile altora. Pe scurt, este un mod de viaţă. 

— Când manifestăm dragoste faţă de ceilalţi în viaţa noastră, Dumnezeu este 
mulţumit de postul nostru, ne păstoreşte, ne satură sufletele şi ne înviorează 
(Isaia 58:11). 

C  Sabatul: 
 Delectarea în Dumnezeu. Isaia 58:13-14. 

— Ce legătură este între tăgăduirea de sine, bunătatea faţă de ceilalţi şi Sabat? 
(1) Toate cele trei presupun concentrarea asupra lui Dumnezeu asupra 

priorităţilor Lui şi recunoaşterea dependenţei noastre de El. 
(2) Toate cele trei sunt modalităţi prin care urmărim sfinţenia prin imitarea lui 

Dumnezeu, care s-a smerit pe Sine (Filipeni 2:8), a demonstrat bunătate 
altruistă (Fapte 10:38) şi S-a odihnit şi a onorat Sabatul (Geneza 2:2-3). 

— Pe lângă faptul că este o desfătare, respectarea Sabatului aduce binecuvântări 
speciale (v. 14). 


