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Studiul 10 1-7 decembrie

Legea şi Evanghelia
Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Psalmii 19:7,8; Exodul 23:1-9;

1 Ioan 5:3; Romani 3:19, 20; Exodul 20:11,12; Deuteronomul 5:15.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim 
poruncile Lui. Cine zice: «Îl cunosc» şi nu păzeşte poruncile Lui, este 
un mincinos şi adevărul nu este în el.” (1 Ioan 2:3,4)

Gândul central: Legea morală a lui Dumnezeu ne descoperă păcatul 
nostru şi nevoia noastră după un Mântuitor. De aceea, Legea şi Evan-
ghelia sunt inseparabile.

Legea şi caracterul lui Dumnezeu se află în centrul marii lupte şi, în 
final, înaintea întregului univers, care urmăreşte acest conflict cu mare 
interes, se va recunoaşte dreptatea Legii şi a caracterului lui Dumnezeu. 
Până atunci însă, lupta continuă şi oamenii trec de o parte sau de alta, 
hotărând astfel cui vor sluji. Cei care aleg să Îi slujească Domnului, vor 
lua această decizie din dragoste şi recunoştinţă pentru ceea ce li s-a oferit 
prin Hristos. Ei ştiu că, după ce au fost îngropaţi împreună cu Hristos în 
moartea Sa prin botez, păcatul lor a fost nimicit pentru ca ei să nu-i mai 
slujească fostului lor stăpân (adică păcatului), ci să primească libertatea 
de a asculta de Dumnezeu şi de Legea Sa.

În studiul din săptămâna aceasta, vom discuta despre natura Legii, 
despre scopul ei şi despre relaţia ei cu vestea bună a harului mântuitor. 
Dacă e corect înţeleasă, Legea ne ajută să înţelegem ce ne-a pus la dispo-
ziţie harul lui Dumnezeu prin Hristos.
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Duminică, 2 decembrie Legile şi rânduielile lui Dumnezeu

Cuvântul ebraic torah este des folosit în Vechiul Testament şi este tra-
dus frecvent prin „lege”. Noul Testament foloseşte cuvântul grecesc no-
mos (lege) ca echivalent pentru torah. Torah înseamnă „îndrumare” sau 
„călăuzire”. Întrucât Biblia este consemnarea relaţiei lui Dumnezeu cu 
oamenii, legea amintită în ea se referă în general la toate instrucţiunile 
date de El poporului Său. Dat fiind faptul că Dumnezeu este bun şi drept 
şi îi îndrumă pe copiii Săi cu bunătate şi dreptate, putem trage concluzia 
că Legea Sa descoperă bunătatea şi dreptatea Sa. Cu alte cuvinte, Legea 
este o reflectare a caracterului Său.

1.  Ce ne spun textele următoare despre Lege şi, în mod indirect, despre 
Dumnezeu? Psalmii 19:7,8; 119:151,152,172; Romani 7:12.

______________________________________________________________

Dumnezeu S-a descoperit omenirii în mod clar prin intermediul Bibli-
ei. Când citim textele ei sfinte, întâlnim o multitudine de pasaje care sunt, 
în esenţă, îndrumări sau învăţături cu privire la multe aspecte ale vieţii 
noastre: moralitate, etică, sănătate, sexualitate, dietă, muncă etc. Unele 
dintre ele sunt general valabile, dar altele par a fi limitate la un timp şi la o 
sferă anumite. Cu toate acestea, toate sunt învăţăturile lui Dumnezeu (to-
rah) şi este nevoie să fim foarte atenţi în formularea criteriilor de separare 
a învăţăturilor cu valabilitate universală de cele cu valabilitate limitată. 
Adventiştii de ziua a şaptea şi multe alte grupări creştine fac o distincţie 
generală între legile „ceremoniale” (rânduielile care prezintă Planul de 
Mântuire prin intermediul simbolurilor şi al ritualurilor), legile „civile” 
(instrucţiuni cu privire la viaţa de comunitate a vechiului popor Israel) 
şi legile „morale” (standardul de conduită al lui Dumnezeu pentru om).

Cartea Leviticul conţine o mare parte a legilor ceremoniale, în spe-
cial cele legate de slujirea din Sanctuar şi de sistemul de ritualuri. Natura 
legilor civile şi principiul dreptăţii care stă la baza lor pot fi observate, de 
exemplu, în Exodul 23:1-9. Mai există apoi Legea morală, Cele Zece Po-
runci, considerate de majoritatea creştinătăţii (în teorie cel puţin) a fi încă 
valabile pentru întreaga omenire.

2.  Studiază Exodul 23:1-9. Ce principii morale universal valabile putem 
desprinde din învăţăturile date în mod specific vechiului Israel?

______________________________________________________________
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să compare rolurile îndepli-

nite de Lege şi de Evanghelie în cadrul marii lupte. 
La nivelul sentimentelor: Să manifeste recunoştinţă faţă de darul uriaş 

al vieţii Creatorului oferit păcătosului pentru împlinirea cerinţelor 
drepte ale Legii. 

La nivel practic: Membrii grupei să se oprească din activitate în Sabat 
în semn de apreciere a lucrării lui Dumnezeu de creare a lumii şi a 
omului şi de răscumpărare.

SCHIŢA STUDIULUI
I.  Cunoştinţe: Dătătorul Legii şi Mântuitorul

A.  Ce rol important îndeplineşte Legea în Planul de Mântuire?
B.  Ce ne oferă Evanghelia, dar Legea nu ne poate oferi?
C.  De ce a fost necesar ca Dumnezeul Creator să dea satisfacţie 

cerinţelor Legii drepte şi desăvârşite?

II.  Sentimente: Darul vieţii
A.  Ce sentimente ne încearcă atunci când ne dăm seama de imposibili-

tatea de a satisface cerinţele unei Legi la fel de desăvârşite cum este 
Dumnezeu Însuşi?

B.  Cum ne simţim atunci când descoperim că cerinţele Legii au fost 
împlinite de Creatorul Însuşi în momentul în care Şi-a dat viaţa pen-
tru ca să ia asupra Sa pedeapsa cu moartea meritată de păcătoşi?

III.  Practic: Odihna Sabatului
A.  De ce este păzirea Sabatului un semn al faptului că recunoaştem că 

Dumnezeu a creat, a răscumpărat şi va crea din nou Pământul?
B.  De ce este păzirea Sabatului un act de recunoaştere a Dătătorului 

Legii?

Rezumat: Legea ne arată că avem nevoie de un Mântuitor, deoarece 
ne este imposibil să satisfacem cerinţele impuse de Lege pentru mântuirea 
noastră.
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Luni, 3 decembrie Legea morală astăzi

Cei mai mulţi creştini declară că Decalogul este codul moral universal 
al lui Dumnezeu. De exemplu, putem observa concepţia aceasta la creşti-
nii din Statele Unite care doresc să obţină în instanţă dreptul de a expune 
Cele Zece Porunci în locurile publice, în special în şcolile de stat. Cu ani în 
urmă, în statul Alabama a existat un proces legat de decizia unui judecător 
de a refuza să îndepărteze din sala de judecată un monument dedicat Ce-
lor Zece Porunci, cu toate că primise acest ordin din partea unui tribunal 
superior. În viziunea multora, Cele Zece Porunci nu au fost desfiinţate şi 
rămân până astăzi standardul moralităţii dat de Dumnezeu.

Şi pe bună dreptate. În primul rând, cu toate că Decalogul a fost for-
mulat la Sinai, cartea Geneza ne lasă să înţelegem că majoritatea porun-
cilor erau cunoscute înainte de acest moment.

3.  Ce ne spun următoarele texte despre existenţa Legii înainte de Sinai? 
Geneza 35:1-4; 2:3; 4:8-11; 39:7-9; 44:8; 12:18.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Dacă ne gândim logic, nu are niciun sens ca Decalogul să fie o institu-
ţie pur evreiască, o lege destinată în mod exclusiv unui popor care a trăit 
într-un anumit timp şi loc. Oare furtul, crima, adulterul şi idolatria, nu 
sunt la fel de greşite oriunde ne-am afla pe planeta aceasta şi indiferent 
de cultura în care trăim? Pe de altă parte, Biblia defineşte păcatul din 
perspectiva Legii (Romani 7:7) şi, prin urmare, pentru orice creştin care 
crede în Biblie, argumentul că Legea ar fi fost desfiinţată sau înlocuită cu 
altceva nu stă în picioare.

4.  Cum ne ajută Iacov 2:11 să înţelegem perpetuitatea Legii lui Dumnezeu 
(valabilitatea ei veşnică)?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

1 Ioan 5:3 spune că ascultarea de poruncile lui Dumnezeu este dovada ca 
Îl iubim. Ce înseamnă aceasta? De ce este ascultarea de porunci o dovadă a 
dragostei faţă de El?
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1.  MOTIVEAZĂ!

Ideea centrală pentru creştere spirituală: În mod obişnuit, oamenii nu 
asociază cuvintele lege şi ascultare cu noţiunile de dragoste şi apartenenţă. 
Totuşi cuvântul inimă le reuneşte pe toate, întrucât ea este locul unde 
toate acestea se întâlnesc în cadrul relaţiei dintre Dumnezeu şi copiii Săi.

În secţiunea aceasta, ne propunem să prezentăm noţiunile de lege şi 
ascultare şi să oferim câteva gânduri practice legate de relaţia dintre Lege 
şi viaţa personală. De asemenea, nu vrem să Îl pierdem din vedere pe 
Dumnezeul care a dat Legea!

Discuţie introductivă: Studiul din săptămâna aceasta abordează tema 
„Legea şi Evanghelia”, subliniind nu numai necesitatea respectării Legi 
morale în totalitate, ci şi relaţia dintre Lege şi harul lui Dumnezeu, aşa 
cum a fost el manifestat prin Isus Hristos.

Întrebări pentru discuţie
1. Cum este un cetăţean care respectă legea?
2. Există în cercul tău de cunoştinţe şi prieteni vreo persoană care pă-

zeşte Legea lui Dumnezeu? Cum se vede acest lucru?
3. Ce ne spune Legea despre Dumnezeu? 

2.  APROFUNDEAZĂ!
Comentariu biblic
Obiectivul acestei secţiuni este acela de a analiza noţiunile de lege, dra-

goste şi ascultare.
I. Legea, inima şi apartenenţa
(Citeşte împreună cu grupa Ieremia 31:31-34.)
Profetul Ieremia a trăit în Iuda într-o perioadă de neîntreruptă criză 

politică şi morală. În calitate de profet al lui Dumnezeu, el le-a adresat 
în repetate rânduri concetăţenilor săi din Iuda şi din Ierusalim mesaje de 
avertizare, de vestire a pedepsei şi a distrugerii.

Fiind un scriitor înzestrat cu un talent poetic remarcabil, Ieremia îşi 
exprimă emoţiile şi gândurile care par a reflecta simţămintele de milă ale 
lui Dumnezeu pentru poporul Său pe care îl cheamă să înceteze cu idola-
tria şi cu încălcarea sfidătoare a Legii Sale.

Ieremia 31:31-34 este unul dintre cele mai frumoase pasaje din 
Scriptură. Aici apare pentru prima dată expresia „un legământ nou”, care 
reuneşte Vechiul şi Noul Testament într-unul singur.
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Marţi, 4 decembrie Legea şi Evanghelia

Mulţi sunt de acord că Cele Zece Porunci sunt valabile pentru creştini, 
dar nu înţeleg foarte bine care este rolul acestora în Planul de Mântuire. 
Dacă nu suntem mântuiţi prin păzirea Legii, atunci care este scopul ei?

5.  Ce ne spun următoarele pasaje despre rolul Legii în viaţa celor mântuiţi 
prin har?

Romani 3:19,20 __________________________________________________

______________________________________________________________

Psalmii 119:5,6 __________________________________________________

______________________________________________________________

Romani 7:7 _____________________________________________________

______________________________________________________________

Legea nu a fost concepută pentru a fi un mijloc de mântuire. Ea îl con-
ştientizează pe păcătos, prin lucrarea Duhului Sfânt, de nevoia lui după 
harul (Evanghelia) lui Hristos. Ea ne arată ce este drept, ce este bun şi ce 
este adevărat, iar noi, înţelegând că nu corespundem acestui standard, ne 
dăm seama că avem nevoie de o cale de scăpare. Astfel, Legea ne îndru-
mă spre Evanghelie, spre har. Harul acesta este oferit numai prin Isus. 
Funcţia Legii, chiar şi în Vechiul Testament, era aceea de a arăta că omul 
are nevoie de mântuire; ea nu a fost niciodată un mijloc de dobândire a 
acestei mântuiri.

„Întrebarea dacă Legea poate oferi mântuire este greşită din perspec-
tiva Scripturii – atât din perspectiva Vechiului, cât şi a Noului Testament! 
Niciunul dintre Testamente nu afirmă, nu sugerează şi nici nu lasă să se 
înţeleagă că ea ar fi avut vreodată acest rol …

O greşeală şi mai mare este declaraţia că scriitorul cărţii Evrei (10:1-4) 
ar fi corectat Legea, de parcă ea ar învăţa că «sângele taurilor şi al ţapilor 
[ar putea] să şteargă păcatele» … Jertfele erau imagini, simboluri şi mo-
dele ale jertfei desăvârşite care urma să vină.” (Walter C. Kaiser, Five 
Views on Law and Gospel, pag. 394, 395)

Observă în lumea din jurul tău efectele încălcării Legii lui Dumnezeu. Cum 
a fost afectată viaţa ta de încălcarea Legii? Ce îţi spune răspunsul la această 
întrebare despre valabilitatea Legii în prezent?
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Este important să citim pasajul pentru a vedea ce sentimente exprimă 
Ieremia aici: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi 
cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat 
cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână, să-i scot din ţara Egiptului, 
legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice 
Domnul. Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele 
acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima 
lor şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Niciunul nu va mai 
învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: «Cunoaşte pe Domnul!» Ci 
toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; 
căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.”

Observă ataşamentul profund exprimat de Dumnezeu: „I-am apucat 
de mână”, „Aveam drepturi de soţ asupra lor”, „O voi scrie (Legea) în ini-
ma lor” şi „Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu”. Afirmaţiile 
acestea ne vorbesc despre dragostea Sa în acţiune şi despre o lege a dra-
gostei, care este semnul faptului că Îi aparţinem cu totul Celui care S-a 
oferit pe El Însuşi pentru noi. 

De discutat: Observă în ultima parte a pasajului ideea că toţi Îl vor 
cunoaşte pe Dumnezeu şi afirmaţia legată de harul pe care El îl revarsă 
peste noi cu generozitate. Ce cuvinte exprimă în mod special relaţia 
apropiată pe care Dumnezeu vrea să o aibă cu noi? Ce cuvinte exprimă 
generozitatea pe care El a manifestat-o faţă de noi? Ce ne spun toate 
aceste cuvinte despre caracterul lui Dumnezeu?

II. Ascultarea şi biruinţa
(Citeşte împreună cu grupa 1 Ioan 5:3-5.)
Cum putem să ascultăm de Lege în fiecare zi din viaţa noastră? Observă 

ce scrie în 1 Ioan 5:3-5: „Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea po-
runcilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele … Şi ceea ce câştigă biruinţa 
asupra lumii este credinţa noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu 
cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?”

Remarcă legătura care se face aici între ascultare, dragoste şi credinţă. 
Ieremia stabileşte faptul că dragostea se află în centrul noului legământ. 
Aici Ioan afirmă că dragostea faţă de Dumnezeu se manifestă prin ascul-
tarea de poruncile Sale care, comentează el, „nu sunt grele”. De ce face el 
această afirmaţie? Ce explicaţii oferă el în această privinţă?

Observă raţionamentul său: întrucât copilul lui Dumnezeu Îl iubeşte 
pe Dumnezeu şi ascultă de El, credinţa lui în Isus Hristos îl ajută să 



130

St
ud

iu
l 1

0
Miercuri, 5 decembrie Sabatul şi Legea

După cum am văzut în secţiunea de luni, mulţi creştini mai cred încă 
în valabilitatea prezentă a Legii lui Dumnezeu. Şi, dacă admitem realita-
tea păcatului, nici nu avem motive să credem că Legea nu ar mai trebui 
respectată.

Totuşi, după cum ştim foarte bine, subiectul obligaţiei creştinilor de 
a păzi Legea devine foarte tulbure când se ridică problema ascultării de 
porunca a patra şi în special problema respectării zilei a şaptea. Ironia este 
că judecătorul statului Alabama, care a insistat să se instaleze un monu-
ment dedicat Celor Zece Porunci, încălca el însuşi Legea, întrucât, oricât 
de strict ar fi păzit el duminica, nu păzea în fapt porunca biblică de a se 
odihni în ziua a şaptea. Dacă luăm Biblia ca atare, atunci, pe baza textului 
„cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă se face vino-
vat de toate”, judecătorul se făcea vinovat tocmai de încălcarea acelei Legi 
pe care o dorea păstrată în sala de judecată!

Exodul 20:9,10 explică porunca Sabatului. Textul arată când este Sabat 
(în ziua a şaptea) şi cum trebuie păzit (toţi cei ce locuiesc în casă trebuie 
să-şi înceteze activităţile obişnuite), pentru ca sfinţenia lui să fie păstrată. 
„Sabatul nu este prezentat ca o zi de recuperare pentru cei care nu au pu-
terea de a munci zi după zi fără odihnă. Dimpotrivă, el este prezentat ca 
un popas bun pentru toată lumea, cu scopul reîndreptării atenţiei noastre 
spre sfinţenie (spre tot ceea ce ţine de apartenenţa noastră de Dumnezeu, 
întrucât în aceasta constă sfinţenia) pentru a ne bucura de binecuvântările 
acestei zile şi de potenţialul ei.” (Douglas K. Stuart, The New American 
Commentary, Exodus, vol. 2, pag. 460)

6.  Potenţialul spiritual al Sabatului reiese din ceea ce simbolizează el. Ce 
ne spun textele următoare despre semnificaţia spirituală a Sabatului? 
În ce fel te ajută experienţa personală a păzirii Sabatului să înţelegi mai 
bine ce ne învaţă aceste texte? 

Exodul 20:11 ____________________________________________________

Deuteronomul 5:15 _______________________________________________

Exodul 31:13 ____________________________________________________

Ezechiel 20:20 __________________________________________________

Evrei 4:3-9 _____________________________________________________
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învingă lumea. Prin urmare, elementul semnificativ al credinţei biruitoare 
este convingerea că Isus este Fiul lui Dumnezeu.

În condiţiile în care există dragoste pentru Dumnezeu Tatăl şi pentru 
Dumnezeu Fiul, ascultarea de poruncile lui Dumnezeu nu este grea, nu 
este o povară. Dimpotrivă, copilul lui Dumnezeu va cunoaşte din proprie 
experienţă cât de adevărate sunt cuvintele lui Isus: „Căci jugul Meu este 
bun şi sarcina Mea este uşoară” (Matei 11:30).

În concluzie, ceea ce credem despre Dumnezeu ne influenţează şi ne 
modelează concepţia despre dragoste. Concepţia aceasta, la rândul ei, ne 
va influenţa atitudinea faţă de Legea Sa.

De discutat: Ce relaţie există între Lege şi dragoste în scrierile lui 
Ioan? Ce asemănări putem descoperi între scrierile sale şi învăţăturile lui 
Ieremia, îndeosebi cea din pasajul studiat la secţiunea anterioară?

3. APLICĂ!
Metoda povestirii este un instrument foarte bun, pentru că îi lasă pe 

ascultători să descopere singuri principiile şi implicaţiile lor. Procesul 
acesta de descoperire permite ca informaţia să parcurgă drumul de la 
creier la inimă, influenţându-ne faptele. Fă-ţi o copie după povestirea de 
mai jos şi invită-i pe membrii grupei tale să o citească cu voce tare.

Activitate: „Ascultarea pusă la probă” – repovestire după Daniel 3:1-30.
Marele şi viteazul împărat Nabucodonosor porunceşte să se facă o statu-

ie impunătoare din aur şi o ridică în câmpia Dura. Apoi îi invită la ceremo-
nia de inaugurare pe conducătorii şi pe guvernatorii săi cei mai de seamă.

La auzul sunetului dat de mai multe instrumente muzicale, toţi cei 
prezenţi la acest mare eveniment sunt obligaţi să se plece la pământ şi să 
se închine înaintea statuii de aur. Cei care refuză vor fi aruncaţi într-un 
cuptor aprins.

Trei tineri, pe nume Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, refuză să se închine. 
Ei ştiu că statuia împăratului este un idol şi mai ştiu că, dacă s-ar pleca şi 
s-ar închina înaintea ei, ar călca porunca lui Dumnezeu din Exodul 20:4,5: 
„Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus, în 
ceruri, sau jos, pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu 
te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti.”

Dornici să câştige bunăvoinţa împăratului, astrologii se înfăţişează 
imediat înaintea lui şi îl informează că porunca sa a fost călcată: „Şadrac, 
Meşac şi Abed-Nego … nu ţin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc 
dumnezeilor tăi şi nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălţat tu.”
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Joi, 6 decembrie Sabatul şi Evanghelia

La ultima întrebare de la secţiunea de ieri, am studiat pasajele din Exo-
dul 20:11 şi Deuteronomul 5:15. Observăm că Sabatul ne îndreptă atenţia 
spre două evenimente: spre crearea lumii şi spre răscumpărare. Acestea 
sunt două concepte strâns legate în Biblie. Dumnezeu este Creatorul şi, 
totodată, Răscumpărătorul nostru. Aceste două adevăruri biblice impor-
tante ne sunt întipărite în minte în fiecare săptămână, în fiecare a şaptea 
zi, când ne odihnim „după Lege” (Luca 23:56), la fel ca femeile care „ve-
niseră cu Isus din Galileea” (Luca 23:55).

7.  Citeşte Coloseni 1:14-16 şi Ioan 1:1-14. Ce legătură fac aceste versete 
între calitatea de Creator şi cea de Răscumpărător a lui Isus?

______________________________________________________________

„Întrucât legea divină este la fel de sfântă ca şi Dumnezeu Însuşi, nu-
mai unul egal cu Dumnezeu putea face ispăşire pentru încălcarea ei. Nu-
mai Hristos îl putea răscumpăra din blestemul legii pe omul căzut şi îl 
putea readuce în armonie cu Cerul.” (Ellen G.White, Harul uimitor al lui 
Dumnezeu, pag. 42)

 Isus a putut fi Răscumpărătorul omenirii căzute doar în baza faptului 
că El era Creatorul, Cel egal cu Dumnezeu, Cel care a făcut toate lucrurile 
(Ioan 1:3).

Sabatul este un frumos simbol al Evangheliei harului fiindcă ne în-
dreaptă privirea spre Hristos Creatorul şi Răscumpărătorul nostru. Când 
ne odihnim în Sabat, arătăm, de fapt, că nu suntem mântuiţi prin faptele 
Legii, ci prin ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Astfel, odihna Sabatului 
devine un simbol al odihnei pe care o avem în Isus (vezi Evrei 4:3-9).

Şi mântuirea înseamnă refacere, re-creare; procesul acesta începe în 
momentul în care Îl primim pe Isus (2 Corinteni 5:17, Galateni 6:15) şi 
culminează cu re-crearea cerului şi a pământului (vezi Isaia 65:17, Apoca-
lipsa 21:5). Versetele acestea ne arată şi mai clar legătura dintre crearea 
lumii şi a omului şi răscumpărare şi, totodată, reflectarea acestor două 
adevăruri cruciale în porunca Sabatului, una dintre poruncile Decalogului.

Una este să declari că eşti păzitor al Sabatului şi chiar să te odihneşti în 
Sabat (fariseii şi cărturarii se odihneau în Sabat!), şi cu totul alta este să te 
bucuri de Sabat pe deplin. Ce poţi spune despre experienţa personală a păzirii 
Sabatului? Ce poţi face pentru a beneficia de binecuvântările spirituale şi fizice 
pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziţie în ziua a şaptea?
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Ochii lui Nabucodonosor scapără de mânie. La porunca sa, cei trei 
tineri sunt aduşi înaintea lui. Împăratul îi întreabă de ce nu se supun po-
runcii de a se închina înaintea statuii, iar apoi îi ameninţă: „Dacă nu vă 
veţi închina lui, veţi fi aruncaţi pe dată în mijlocul unui cuptor aprins! Şi 
care este dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea?”

Tinerii răspund cu demnitate: „Noi nu avem nevoie să-ţi răspundem 
la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne 
scoată din cuptorul aprins şi ne va scoate din mâna ta, împărate. Şi, chiar 
de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici 
nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!”

Cum am putea uita ce se întâmplă mai departe? Împăratul îi aruncă în 
cuptorul aprins. Totuşi Dumnezeu le răsplăteşte loialitatea şi îi însoţeşte 
în mijlocul focului.

Nabucodonosor este impresionat şi face următoarea declaraţie: „Bine-
cuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a tri-
mis pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El, au 
călcat porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile lor decât să 
slujească şi să se închine altui dumnezeu decât Dumnezeului lor!” (vers. 
28). După aceea îi promovează în rang!

Experienţa acestor tineri este o ilustrare a împlinirii făgăduinţei: „Voi 
pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor şi Eu voi fi 
Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu” (Ieremia 31:33).

Întrebări pentru discuţie
1. În ce locuri din această istorie se face referire la relaţia dintre Lege, 

ascultare şi dragoste?
2. Ce relevanţă are acest episod pentru viaţa ta spirituală? 

4.  ILUSTREAZĂ!
Activitate: Studiul din săptămâna aceasta s-a ocupat şi de relaţia dintre 

Sabat şi Lege. Notează pe foaie trei obiceiuri specifice Sabatului pe care le 
respecţi şi care te ajută să te bucuri de păzirea lui. Împărtăşeşte-le mem-
brilor grupei tale aceste trei obiceiuri. Cere-le să adauge la lista făcută 
de tine obiceiurile lor legate de păzirea Sabatului. În ce mod i-au ajutat 
aceste obiceiuri să înţeleagă mai bine dragostea lui Dumnezeu faţă de ei? 
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Citeşte Ellen G. White, Tragedia veacurilor, cap. 25.
„Dumnezeu vrea să înţelegem că El are dreptul asupra minţii, sufletu-

lui, trupului şi duhului nostru – asupra a tot ce avem. Noi suntem ai Săi 
prin faptul că ne-a creat şi ne-a răscumpărat. În calitate de Creator al nos-
tru, El ne cere slujirea întreagă. În calitate de Răscumpărător, El pretinde 
dragostea noastră şi are dreptul la ea – la o dragoste fără seamăn … Tru-
pul nostru, sufletul nostru, viaţa noastră sunt ale Lui nu numai pentru că 
El ni le-a dat fără plată, ci şi pentru că ne oferă necontenit beneficiile Sale 
şi ne dă puterea de a ne întrebuinţa capacităţile …” (Ellen G. White, Ha-
rul uimitor al lui Dumnezeu, pag. 245)

„După cum spune Domnul: «Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatu-
lui ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă, dacă Sabatul va fi 
desfătarea ta ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti …, 
atunci te vei putea desfăta în Domnul» (Isaia 58:13,14). Pentru toţi cei 
care îl primesc ca pe un semn al puterii creatoare şi răscumpărătoare a lui 
Hristos, Sabatul va fi o desfătare. Ei Îl văd în el pe Hristos şi se desfată 
în El. Sabatul le îndreaptă privirea spre lucrările mâinilor lui Dumnezeu 
ca o dovadă a puterii Sale de a ne răscumpăra. El ne reaminteşte de pa-
cea pierdută a Edenului şi, totodată, ne vorbeşte despre pacea refăcută 
prin Mântuitorul. Şi fiecare lucru din natură repetă invitaţia Sa: «Veniţi 
la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.»” (Ellen G. 
White, Hristos, Lumina lumii, pag. 289)

Întrebări pentru discuţie
1.  Ieremia 31:33 spune: „Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui 

Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul 
lor, o voi scrie în inima lor şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi 
poporul Meu.” Unii aduc acest text drept argument că Legea (sau, 
mai degrabă, Sabatul zilei a şaptea) a fost desfiinţată în cadrul noului 
legământ. Ce este greşit în această argumentaţie? Cum sprijină textul 
acesta poziţia adventiştilor de ziua a şaptea cu privire la Lege (inclusiv 
la Sabat)?

2.  Noi credem că Legea (inclusiv Sabatul) trebuie păzită. Ce trebuie 
să facem pentru a ne feri de capcana legalismului? În cadrul grupei, 
arătaţi ce este legalismul şi cum îl putem evita.

3.  Gândeşte-te la rolul Legii în marea luptă. De ce îşi îndreaptă Satana 
atacul în principal asupra poruncii Sabatului? Ce anume urmăreşte el?
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Calea mântuirii
Mă numesc Brenda şi locuiesc împreună cu părinţii mei în Nairobi 

(Kenya). De curând, Biserica Adventistă a susţinut o serie de prelegeri re-
ligioase în localitatea mea. Am auzit despre ele de la nişte prieteni care 
m-au invitat să particip, spunându-mi că predicile erau interesante şi 
filmele despre Isus meritau văzute. Am acceptat invitaţia lor.

Predica m-a impresionat profund. Am luat decizia de a merge şi a doua 
zi şi m-am simţit foarte binecuvântată. La sfârşit, mi-am exprimat dorinţa 
de a vorbi cu pastorul, dar, în momentul acela, el se pregătea să plece 
împreună cu alte câteva persoane la o întâlnire pentru tineri. M-am dus 
cu ei şi m-am simţit mult binecuvântată în mijlocul lor!

Apoi le-am spus părinţilor mei că am fost la prelegerile religioase 
susţinute de adventişti, dar ei s-au supărat şi mi-au spus că nu ar fi trebuit 
să mă duc. Le-am explicat că am simţit prezenţa lui Dumnezeu acolo şi 
că era necesar să ascult mesajul lor ca să descopăr personal calea spre 
mântuire.

A doua zi, i-am spus pastorului că părinţii mei erau supăraţi pe mine 
pentru că am venit la adventişti, iar el s-a rugat pentru mine. Am continuat 
să particip la prelegeri şi m-am gândit că ar fi mai bine ca, timp de câteva 
zile, să locuiesc la o familie adventistă ca să cunosc mai bine convingerile lor.

Apoi, într-o seară am fost surprinsă să-i văd pe părinţii mei în sala 
unde aveau loc prelegerile. M-am dus să-i întâmpin, iar ei păreau bucuroşi 
să mă vadă. Le-am spus atunci că vreau să mă alătur Bisericii Adventiste, 
pentru că am studiat Biblia şi am înţeles că aici este adevărul. Ei au spus că 
sunt de acord şi în seara aceea m-am întors acasă. M-au lăsat să particip în 
continuare la prelegeri şi, mai mult, au venit împreună cu mine!

Îi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt creştină. Îl laud că părinţii mei 
mi-au permis să merg la acele prelegeri. Am primit botezul, iar în prezent 
scumpii mei părinţi se pregătesc şi ei pentru botez. Sunt convinsă că de-
cizia lor se datorează rugăciunilor pe care le-am înălţat împreună cu pri-
etenii mei de la biserică.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru oamenii care le dăruiesc altora din 
timpul şi din resursele lor pentru ca şi ei să cunoască adevărul. Îi îndemn 
pe tineri să se roage neîncetat fiindcă Dumnezeu poate face lucruri mi-
nunate în viaţa lor.

Brenda Mwende îşi împărtăşeşte credinţa în zona centrală a Kenyei.
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