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Nici adăugat, nici scos. Deuteronomul 4:1-2.
Rezultatele rebeliunii. Deuteronomul 4:3. 
Urmând pe Dumnezeu. Deuteronomul 4:4. 
Înţelepciunea noastră. Deuteronomul 4:5-6. 
Un neam mare. Deuteronomul 4:7-9. 

Deuteronomul 4:1-9 este un studiu al Legii lui 
Dumnezeu - o Lege sfântă, perfectă şi înţeleaptă - şi 
consecinţele ascultării sau respingerii ei.
Putem adăuga sau elimina ceva din Lege pentru a o 
face mai perfectă? Care este relaţia dintre Lege şi 
înţelepciune? Poate respectarea Legii să ne facă 
cunoscuţi în această lume?



A adăuga sau a scădea ceva din Legea perfectă pentru a o face mai 
perfectă înseamnă a te pune în locul lui Dumnezeu. Tocmai aceasta este 
dorinţa lui Satana de la început. „Publicitatea” răzvrătirii sale s-a bazat 
tocmai pe imperfecţiunea Legii şi pe necesitatea modificării acesteia.

De-a lungul istoriei, a determinat poporul lui 
Dumnezeu să adauge precepte la Lege. De 
exemplu, amestecarea obiceiurilor păgâne; 
inventarea de noi legi, tradiţii noi (2 Regi 
17:33; 1 Regi 12:33; Mat. 15:3-6).

De asemenea, a indus la înlăturarea preceptelor Legii (porunca a 2-a) 
pentru a se închina lui Dumnezeu prin imagini. În toate cazurile, 
poporul lui Dumnezeu a suferit consecinţele.



„Aţi văzut cu ochii voştri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor: Domnul Dumnezeul tău a 
nimicit din mijlocul tău pe toţi aceia care se duseseră după Baal-Peor” (Deuteronomul 4:3)

Dacă a adăuga sau a înlătura ceva la Lege atrage consecinţe, 
încălcarea acesteia, deasemenea, va atrage consecinţe.
La îndemnul lui Balaam, femeile moabite s-au apropiat de 
bărbaţii israeliţi cu intenţia de a-i seduce (Numeri 31:15-16). Cei 
care se lăsau seduşi au trecut repede de la adulterul fizic la cel 
spiritual (Numeri 25:1-2).

Împietrindu-şi conştiinţa cu primul păcat, 
cel fizic, ei erau gata să cadă în ultimul, cel 
spiritual, care trebuie să fi fost scopul final 
al lui Satana.
Dumnezeu a trebuit să intervină cerând o atitudine drastică 
împotriva păcatului flagrant (Numeri 25:5-8). Păcatul, dacă nu este 
respins, duce la răzvrătire şi la înstrăinarea completă de Dumnezeu.



„Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul 
vostru, sunteţi toţi vii astăzi” (Deuteronomul 4:4)

În contrast cu toţi cei care l-au urmat 
pe Baal-Peor (24.000), Moise îi 
prezintă pe toţi cei care l-au urmat 
pe Dumnezeu.
Nu există cale de mijloc.
Ori îl urmez pe Dumnezeu, ori pe vrăjmaş (Mat. 12:30). 
Decizia de a mă agăţa de Dumnezeu este a mea, 
puterea de a rezista ispitei este a Sa (Iuda 24).

Dumnezeu ne poate împiedica să cădem. Dar trebuie să luăm o 
decizie conştientă de a ne agăţa de Dumnezeu, aşa cum au făcut 
credincioşii la Baal-Peor. Dacă da, putem fi siguri că, indiferent de 
ispită, putem rămâne credincioşi.

Duşman Dumnezeu



„Să le păziţi şi să le împliniţi, căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră 
înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: ‘Acest 

neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!” (Deuteronomul 4:6)

Conform acestui verset, când va spune lumea despre 
creştini că sunt „un popor înţelept şi înţelegător”?
Când se vor apropia să asculte legile care ne guvernează. 
Dar se apropia să asculte doar când noi le vom păzi şi pune 
în practică. Cu alte cuvinte, atunci când trăim conform 
Legii lui Dumnezeu, astfel încât exemplul nostru să fie în 
concordanţă cu predicarea noastră. 
Legile care guvernau Israelul erau perfecte. Dar 
neascultarea lor continuă i-a făcut să eşueze ca 
reprezentanţi ai lui Dumnezeu, ca lumini în lume.
Noi suntem sarea pământului, lumina lumii (Mat. 5,13-16). 
Să strălucim în lume dând zilnic mărturie prin ascultarea 
noastră de Legea perfectă.



„Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe 
dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de 
câte ori Îl chemăm? Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi 
şi porunci aşa de drepte cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi 
înainte?” (Deuteronomul 4:7-8)
Dumnezeu i-a ales pe 
urmaşii lui Avraam să fie 
o naţiune mare, cu 
scopul de a binecuvânta 
întreaga omenire prin 
ea (Geneza 12:2-3).

Dumnezeu a fost cu 
el. Era un Dumnezeu 

apropiat.

Avea legi şi judecăţi 
drepte.

De asemenea, Dumnezeu ne-a ales să 
binecuvântăm omenirea cu mesajul 
Mântuirii.
Ce mă face pe mine un „om mare”?

Ce a făcut 
din Israel o 

„mare 
naţiune”?



„Scopul pe care Dumnezeu caută să-l realizeze prin 
poporul Său de astăzi este acelaşi ca cel pe care a dorit 
să-l realizeze prin Israel când l-a scos din Egipt. 
Privind la bunătatea, îndurarea, dreptatea şi iubirea 
lui Dumnezeu, date pe faţă în biserică, lumea 
urmează să aibă o exemplificare a caracterului Său. Şi 
atunci când Legea lui Dumnezeu este astfel 
exemplificată în viaţă, chiar şi lumea va recunoaşte 
superioritatea acelora care-L iubesc pe Dumnezeu, se 
tem de El şi Îi servesc mai presus de oricare alt popor 
de pe pământ.” E. G. W. (Mărturii pentru comunitate, vol. 6, pag. 21)
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