
STUDIUL 10

LEGEA SI EVANGHELIA

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

Duminica

1. Psalmi 19:7-8: 7 Legea Domnului este desăvârşită, şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este 
adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. 
8 Orânduirile Domnului sunt fără prihană, şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează 
ochii. 

Psalmi 119:151,152,172: 151 Dar Tu eşti aproape, Doamne, şi toate poruncile Tale sunt adevărul. 
152 De multă vreme ştiu din învăţăturile Tale, că le-ai aşezat pentru totdeauna. 
172 Să cânte limba mea Cuvântul Tău, căci toate poruncile Tale sunt drepte!

Romani 7:12: 12 Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună. 

2.Exod23:1-9: 1 Să nu răspândeşti zvonuri neadevărate. Să nu te uneşti cu cel rău, ca să faci o mărturisire 
mincinoasă pentru el. 
2 Să nu te iei după mulţime ca să faci rău; şi la judecată să nu mărturiseşti trecând de partea celor mulţi, ca 
să abaţi dreptatea. 
3 Să nu părtineşti pe sărac la judecată. 
4 Dacă întâlneşti boul vrăjmaşului tău sau măgarul lui rătăcit, să i-l aduci acasă. 
5 Dacă vezi măgarul vrăjmaşului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuţi să ia povara 
de pe măgar. 
6 La judecată, să nu te atingi de dreptul săracului. 
7 Fereşte-te de o învinuire nedreaptă, şi să nu omori pe cel nevinovat şi pe cel drept; căci nu voi ierta pe 
cel vinovat. 
8 Să nu primeşti daruri; căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschişi, şi sucesc hotărârile celor drepţi. 
9 Să nu asupreşti pe străin; ştiţi ce simte străinul, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului

Luni

3. Geneza 35:1-4: 1 Dumnezeu a zis lui Iacov: "Scoală-te, suie-te la Betel, locuieşte acolo, şi ridică acolo 
un altar Dumnezeului, care ţi S-a arătat când fugeai de fratele tău Esau." 
2 Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el: "Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, 
curăţiţi-vă, şi schimbaţi-vă hainele, 
3 ca să ne sculăm, şi să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m-a ascultat în 
ziua necazului meu, şi care a fost cu mine în călătoria, pe care am făcut-o." 
4 Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini, care erau în mâinile lor, şi cerceii pe care-i purtau în urechi. 
Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. 

Geneza 2:3: 3 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit 
de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse. 

Geneza 4:8-11: 8 Însă Cain a zis fratelui său Abel: "Haidem să ieşim la câmp." Dar pe când erau la câmp, 
Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel, şi l-a omorât. 
9 Domnul a zis lui Cain: "Unde este fratele tău Abel?" El a răspuns: "Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui 



meu?" 
10 Şi Dumnezeu a zis: "Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine. 
11 Acum blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta 
sângele fratelui tău! 

Geneza 39:7-9: 7 După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif, şi a zis: 
"Culcă-te cu mine!" 
8 El n-a voit, şi a zis nevestei stăpânului său: "Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteala de nimic din 
casă, şi mi-a dat pe mână tot ce are. 
9 El nu este mai mare decât mine în casa aceasta, şi nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că eşti 
nevasta lui. Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?" 

Geneza44:8: 8 Iată, noi ţi-am adus din ţara Canaanului argintul, pe care l-am găsit la gura sacilor noştri; 
cum am fi putut să furăm argint sau aur din casa domnului tău?

Geneza 12:18: 18 Atunci Faraon a chemat pe Avram, şi i-a zis: "Ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că 
este nevasta ta?

4.Iacov 2:11: 11 Căci, Cel ce a zis: "Să nu preacurveşti", a zis şi: "Să nu ucizi". Acum, dacă nu 
preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii

Marti

5.Romani 3:19-20: 19 Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice 
gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. 
20 Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa 
deplină a păcatului. 

Ps 119:5-6: 5 O, de ar ţinti căile mele la păzirea orânduirilor Tale! 
6 Atunci nu voi roşi de ruşine, la vederea tuturor poruncilor Tale!

Romani 7:7: 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!" 

Miercuri

6. Exod 20:11: 11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în 
ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o. 

Deut.5:15: 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. 

Exod 31:13: 
13 "Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Să nu care cumva să nu ţineţi sabatele Mele, căci acesta va fi 
între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc. 

Ezechiel20:20: 20 Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt 
Domnul, Dumnezeul vostru!" 

Evrei 4:3-9: 3 Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în "odihna", despre care a vorbit El, când a zis: "Am 
jurat în mânia Mea, că nu vor intra în odihna Mea!" Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la 
întemeierea lumii. 
4 Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: "Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate 



lucrările Lui." 
5 Şi aici este zis iarăşi: "Nu vor intra în odihna Mea!" 
6 Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta, şi pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea 
buna n-au intrat în ea, din pricina neascultării lor, 
7 El hotărăşte din nou o zi: "Astăzi", - zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: "Astăzi, 
dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!" 
8 Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. 
9 Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. 

Joi

7. Coloseni 1:14-16: 14în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. 
15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. 
16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele 
nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru 
El. 
17 El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. 

Ioan 1:1-14: 1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 
2 El era la început cu Dumnezeu. 
3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. 
4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. 
5 Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. 
6 A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. 
7 El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 
8 Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. 
9 Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. 
10 El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 
11 A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. 
12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu; 
13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 
14 Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o 
slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. - 


