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Rezumatul Studiului 8 - Alege viaţa 
 
A Capacitatea de a alege. 
 Bărbatului, Dumnezeu i-a interzis un anumit aliment şi l-a avertizat asupra consecinţelor 

neascultării. 
 Neascultând, Adam a ales moartea şi a pierdut accesul la pomul vieţii (Geneza 3:22). 
 Dar Dumnezeu nu a lăsat ca această decizie să marcheze pentru totdeauna destinul 

umanităţii. El a întocmit un plan pentru ca, datorită lui Isus, să avem din nou acces la pomul 
vieţii (Apoc. 2:7; 22:2). 

B Pământul neutru. 
 Există un teren neutru în care putem avea o parte din viaţă şi o parte din moarte, sau 

niciuna dintre ele? Există posibilitatea de a nu alege nici pentru viaţă, nici pentru moarte, de 
a nu alege între ascultare sau neascultare? 

 Ioan este clar: cel care îl primeşte pe Isus ca Mântuitor al său are viaţă; cine nu-L acceptă 
este mort (adică va suferi moartea veşnică). 

 A nu decide sau a lăsa decizia pentru mai târziu înseamnă că am ales moartea. Numai există 
opţiuni. 

C Cele două opţiuni. 
 Diferenţa dintre viaţă şi moarte este marcată de bine (viaţă) şi de rău (moarte). Dar oferta 

divină este şi mai limitată. Dumnezeu ne oferă o singură opţiune: binele şi, prin urmare, 
viaţa. (Deut. 30:15-16). 

 Dacă a-L iubi pe Dumnezeu ne dă viaţă, despărţirea de El ne duce, ca o consecinţă firească, 
la moarte. Prima fiinţă care a ales moartea a fost Lucifer. De atunci, ne-am luptat cu aceste 
două opţiuni. 

D O alegere uşoară. 
 Atunci când luaţi o decizie, este esenţial să cunoaşteţi consecinţele care derivă din acea 

alegere. Prin urmare, Dumnezeu i-a arătat clar lui Israel care ar fi consecinţa ascultării sau 
neascultării (Deut. 28). 

 În plus, i-a asigurat că, în ciuda neascultării lor, El era dispus să-i ierte şi să le dea o a doua 
şansă să ia decizia corectă (Deut. 30:1-3). 

 Pe de altă parte, alegerea este uşoară. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât este uşor să-I 
răspundem cu dragoste, iar ca şi consecinţă, să facem ceea ce El vrea (Ioan 3:16). 

 De asemenea, nu este greu să ştii ce îi place lui Dumnezeu. Nu este un mister ascuns, este 
scris clar în Bibliile noastre. 

E Decizia finală. 
 Tema închinării este împletită în urzeala Marii Lupte. Dumnezeu este un „Dumnezeu gelos” 

(Deut. 5:9), care nu acceptă să împărtăşească închinarea noastră cu nimeni sau cu nimic. 
 A te închina cuiva sau ceva în locul lui Dumnezeu înseamnă a alege răul şi, prin urmare, a 

pieri. Această problemă depăşeşte închinarea sau nu la o imagine. Acceptarea altei 
autorităţi în locul celei divine este şi ea închinare 

 Acest lucru se va întâmpla în timpul sfârşitului, când „chipul fiarei” impune un semn de 
autoritate contrar Legii lui Dumnezeu 

 Din păcate, nu este ceva ce se va întâmpla numai atunci. În fiecare zi, putem fi forţaţi să 
decidem între a ne închina lui Dumnezeu sau a-L lăsa deoparte. 

„ALEGE, DECI, VIAŢA” (Deut. 30:19). 


