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Studiul 7

Legea şi harul

Textul de memorat: „Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă
prin Lege, degeaba a murit Hristos.” (Galateni 2:21)

Duminică, 7 noiembrie – Legea în cer

1. Ezechiel 28:15,16; 15. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când
s-a găsit nelegiuirea în tine.
16. Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe
muntele lui Dumnezeu şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare.

2. Romani 7:7; Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am
cunoscut  decât  prin Lege.  De pildă,  n-aş fi  cunoscut  pofta,  dacă Legea nu mi-ar fi  spus: „Să nu
pofteşti!”

Luni, 8 noiembrie – Legea în Deuteronomul

3. Deuteronomul 4:44; Aceasta este Legea pe care a dat-o Moise copiilor lui Israel.
Deuteronomul 17:19; Va trebui s-o aibă cu el şi s-o citească în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să se
teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească şi să împlinească toate cuvintele din Legea aceasta şi
toate poruncile acestea,
Deuteronomul 28:58; Dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate  cuvintele Legii  acesteia,  scrise în
cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit şi înfricoşat, adică de Domnul Dumnezeul
tău,
Deuteronomul 30:10; dacă vei asculta  de glasul  Domnului  Dumnezeului  tău păzind poruncile  şi
rânduielile Lui scrise în cartea aceasta a Legii,  dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din
toată inima ta şi din tot sufletul tău.
Deuteronomul 31:12; Să strângi poporul, bărbaţii, femeile, copiii şi străinul care va fi în cetăţile tale,
ca să audă şi să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească şi să împlinească toate
cuvintele Legii acesteia.
Deuteronomul 32:46; le-a zis: „Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciţi
copiilor voştri, ca să păzească şi să împlinească toate cuvintele Legii acesteia.
Deuteronomul 33:2; El a zis: „Domnul a venit din Sinai şi a răsărit peste ei din Seir, a strălucit din
muntele Paran şi a ieşit din mijlocul zecilor de mii de sfinţi, având în dreapta Lui focul Legii.

Marţi, 9 noiembrie – Letov Lak

4. Deuteronomul 10:1-15; 1. În vremea aceea,  Domnul mi-a zis: „Taie două table de piatră ca cele
dintâi şi suie-te la Mine pe munte; fă şi un chivot de lemn.
2. Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele dintâi pe care le-ai sfărâmat, şi
să le pui în chivot.”
3. Am făcut un chivot de lemn de salcâm, am tăiat două table de piatră ca cele dintâi şi m-am suit pe
munte cu cele două table în mână.
4. Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele dintâi, cele zece porunci care vă fuseseră spuse pe
munte, din mijlocul focului, în ziua adunării; şi Domnul mi le-a dat.
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5. M-am întors apoi şi m-am coborât de pe munte, am pus tablele în chivotul pe care-l făcusem, şi ele
au rămas acolo, cum îmi poruncise Domnul.
6.  Copiii  lui  Israel  au  plecat  din  Beerot-Bene-Iaacan  la  Mosera.  Acolo  a  murit  Aaron  şi  a  fost
îngropat; Eleazar, fiul lui, i-a urmat în slujba preoţiei.
7. Apoi de-acolo au pornit la Gudgoda, şi de la Gudgoda la Iotbata, ţară unde sunt pâraie de ape.
8. În vremea aceea, Domnul a despărţit seminţia lui Levi şi i-a poruncit să ducă chivotul legământului
Domnului, să stea înaintea Domnului ca să-I slujească şi să binecuvânteze poporul în Numele Lui;
lucru pe care l-a făcut până în ziua de azi.
9. De aceea Levi n-are nici parte de moşie, nici moştenire cu fraţii lui: Domnul este moştenirea lui,
cum i-a spus Domnul Dumnezeul tău.
10. Eu am rămas pe munte, ca şi mai înainte, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. Domnul m-a
ascultat şi de data aceasta; Domnul n-a voit să vă nimicească.
11. Domnul mi-a zis: „Scoală-te, du-te şi mergi în fruntea poporului. Să se ducă să ia în stăpânire ţara
pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.”
12.  Acum,  Israele,  ce  alta  cere  de  la  tine  Domnul  Dumnezeul  tău,  decât  să  te  temi  de  Domnul
Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubeşti şi să slujeşti Domnului Dumnezeului tău din
toată inima ta şi din tot sufletul tău,
13. să păzeşti poruncile Domnului şi legile Lui pe care ţi le dau astăzi, ca să fii fericit?
14. Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile şi cerurile cerurilor, pământul şi tot ce cuprinde
el.
15. Şi numai de părinţii tăi S-a alipit Domnul ca să-i iubească; şi după ei, pe sămânţa lor, pe voi v-a
ales El dintre toate popoarele, cum vedeţi azi.

Miercuri, 10 noiembrie – Rob în Egipt

5. Deuteronomul 5:6-22; 6. „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din ţara Egiptului, din
casa robiei.
7. Să n-ai alţi dumnezei afară de Mine.
8. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ
sau în ape sub pământ.
9. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu
gelos, care pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce
Mă urăsc;
10. şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.
11. Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel
ce va lua în deşert Numele Lui.
12. Ţine ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău.
13. Şase zile să lucrezi şi să-ţi faci toate treburile.
14. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea,
nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici
vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul, şi roaba ta să se
odihnească întocmai ca tine.
15. Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu
mână tare şi cu braţ întins: de aceea ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua de odihnă.
16. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile multe
şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.
17. Să nu ucizi.
18. Să nu preacurveşti.
19. Să nu furi.
20. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
21. Să nu pofteşti nevasta aproapelui tău; să nu pofteşti casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul
lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, niciun alt lucru care este al aproapelui tău.”
22. Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, din
nori şi din negură deasă, şi le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris pe două
table de piatră şi mi le-a dat.
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Matei 18:21-35; 21. Atunci Petru s-a apropiat de El şi I-a zis: „Doamne, de câte ori să iert pe fratele
meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?”
22. Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.
23. De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi.
24. A început să facă socoteala şi i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni.
25. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui şi
tot ce avea, şi să se plătească datoria.
26. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis: „Doamne, mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti tot.”
27. Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria.
28. Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă care-i era dator o sută de
lei. A pus mâna pe el şi-l strângea de gât, zicând: „Plăteşte-mi ce-mi eşti dator.”
29. Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga şi zicea: „Mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti.”
30. Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până va plăti datoria.
31.  Când  au  văzut  tovarăşii  lui  cele  întâmplate,  s-au  întristat  foarte  mult  şi  s-au  dus  de  au  spus
stăpânului lor toate cele petrecute.
32. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: „Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată datoria,
fiindcă m-ai rugat.
33. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău cum am avut eu milă de tine?”
34. Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora.
35. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele
său.”

Joi, 11 noiembrie – „Nu pentru bunătatea ta...”

6. Deuteronomul 9:1-6; 1.  Ascultă,  Israele!  Astăzi  vei  trece Iordanul,  ca  să te  faci  stăpân pe nişte
neamuri mai mari şi mai puternice decât tine, pe cetăţi mari şi întărite până la cer,
2. pe un popor mare şi înalt la statură, pe copiii lui Anac, pe care-i cunoşti şi despre care ai auzit
zicându-se: „Cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac?!”
3. Să ştii azi că Domnul Dumnezeul tău va merge El însuşi înaintea ta, ca un foc mistuitor; El îi va
nimici, El îi va smeri înaintea ta; şi tu îi vei izgoni, îi vei pierde curând, cum ţi-a spus Domnul.
4. Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu zici în inima ta: „Pentru bunătatea mea
m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea ţării acesteia.” Căci din pricina răutăţii neamurilor acelora le
izgoneşte Domnul dinaintea ta.
5. Nu, nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăţia inimii tale intri tu în stăpânirea ţării lor; ci din pricina
răutăţii acestor neamuri le izgoneşte Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta şi ca să împlinească astfel
cuvântul prin care Domnul S-a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov.
6. Să ştii, dar, că nu din pricina bunătăţii tale îţi dă Domnul Dumnezeul tău acea ţară bună ca s-o
stăpâneşti; căci tu eşti un popor tare încăpăţânat.
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