
Studiu 6

DUMNEZEU, DATATORUL LEGII

Text de memorat: Is. 33, 22 : 22Căci Domnul este Judecătorul nostru, Domnul este Legiuitorul nostru, 
Domnul este Împăratul nostru: El ne mântuieşte! 

Duminica

1 . Ex. 19, 18.19 : 18Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul Se pogorâse pe el în mijlocul 
focului. Fumul acesta se înălţa ca fumul unui cuptor, şi tot muntele se cutremura cu putere. 
19Trâmbiţa răsuna tot mai puternic. Moise vorbea, şi Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. 

Ex. 20, 18 : 18Tot poporul auzea tunetele şi sunetul trâmbiţei şi vedea flăcările muntelui, care fumega. La 
priveliştea aceasta, poporul tremura, şi stătea în depărtare. 

Deut. 5, 22 : 22Acestea 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. 

Evr. 12, 21 : 21Şi priveliştea aceea era aşa de înfricoşătoare încât Moise a zis: "Sunt îngrozit şi tremur!"). 

2 . Rom. 7, 8-13 : 8Apoi păcatul a luat prilejul, şi a făcut să se nască în mine prin porunca tot felul de pofte; 
căci fără Lege, păcatul este mort. 
9Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam; dar când a venit porunca, păcatul a înviat, şi eu am murit. 
10Şi porunca, ea, care trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea. 
11Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea m-a amăgit, şi prin însăşi, porunca aceasta m-a lovit cu moartea. 
12Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună. 
13Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a 
dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se 
slujea de aceeaşi poruncă. 

Ps. 119, 6 : 6Atunci nu voi roşi de ruşine, la vederea tuturor poruncilor Tale!

Ex. 20, 1-17 : 1Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, şi a zis: 
2"Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 
3Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. 
4Să 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. 
5Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu 
gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă 
urăsc, 
6şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. 
7Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va 
lua în deşert Numele Lui. 
8Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. 
9Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. 
10Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în 
ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. 



11Căci 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. 
12Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, 
Dumnezeul tău. 
13Să nu ucizi. 
14Să nu preacurveşti. 
15Să nu furi. 
16Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. 
17Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici 
boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.

Luni

3 . Iov 24, 14.15 : 14Ucigaşul se scoală în revărsatul zorilor, ucide pe cel sărac şi lipsit, şi noaptea fură. 
15Ochiul preacurvarului pândeşte amurgul: ,Nimeni nu mă va vedea', zice el, şi îşi pune o maramă pe faţă. 

4 . Gen. 26, 4.5 : 4Îţi voi înmulţi sămânţa, ca stelele cerului; voi da seminţei tale toate ţinuturile acestea; şi 
toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, ca răsplată 
5pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea, şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile 
Mele, şi legile Mele." 

Marti

5 . Gen. 2, 1-3 : 1Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul, şi toată oştirea lor. 
2În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată 
lucrarea Lui pe care o făcuse. 
3Dumnezeu 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.

6 . Ex. 5, 5 : 5Faraon a zis: "Iată că poporul acesta s-a înmulţit acum în ţară, şi voi mai voiţi să-l faceţi să-şi 
înceteze lucrările?" 

7 . Ex. 16, 4-30 : 4Domnul a zis lui Moise: "Iată că voi face să vă ploaie pâine din ceruri. Poporul va ieşi 
afară, şi va strânge, cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare, şi să văd dacă va umbla sau nu 
după legea Mea. 
5În ziua a şasea, când vor pregăti ce au adus acasă, vor avea de două ori mai mult decât vor strânge în 
fiecare zi." 
6Moise şi Aaron au zis tuturor copiilor lui Israel: "Astă seară, veţi înţelege că Domnul este Acela, care v-a 
scos din ţara Egiptului. 
7Şi mâine dimineaţă, veţi vedea slava Domnului; pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului; căci ce 
suntem noi, ca să cârtiţi împotriva noastră?" 
8Moise a zis: "Domnul vă va da astă seară carne de mâncat, şi mâine dimineaţă vă va da pâine să vă 
săturaţi, pentru că a auzit Domnul cârtirile, pe care le-aţi rostit împotriva Lui; căci ce suntem noi? Cârtirile 
voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva Domnului." 
9Moise a zis lui Aaron: "Spune întregii adunări a copiilor lui Israel: ,Apropiaţi-vă înaintea Domnului; căci v-a 
auzit cârtirile." 
10Şi, pe când vorbea Aaron întregii adunări a lui Israel, s-au uitat înspre pustie, şi iată că slava Domnului s-a 
arătat în nor. 
11Domnul, vorbind lui Moise, a zis: 
12"Am auzit cârtirile copiilor lui Israel. Spune-le: ,Între cele două seri aveţi să mâncaţi carne, şi dimineaţa vă 
veţi sătura de pâine; şi veţi şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru." 
13Seara, au venit nişte prepeliţe şi au acoperit tabăra; şi, dimineaţa, s-a aşezat un strat gros de rouă în jurul 
taberei. 
14Când s-a luat roua aceasta, pe faţa pustiei era ceva mărunt ca nişte grăunţe, mărunt ca bobiţele de 
gheaţă albă pe pământ. 



15Copiii lui Israel s-au uitat la ea, şi au zis unul către altul: "Ce este aceasta?" căci nu ştiau ce este. Moise 
le-a zis: "Este pâinea, pe care v-o dă Domnul ca hrană. 
16Iată ce a poruncit Domnul: ,Fiecare din voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, şi anume un omer de 
cap, după numărul sufletelor voastre; fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui." 
17Israeliţii au făcut aşa; şi au strâns unii mai mult, alţii mai puţin. 
18În urmă o măsurau cu omerul, şi cine strânsese mai mult, n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai 
puţin, nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. 
19Moise le-a zis: "Nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineaţă." 
20N-au ascultat de Moise, şi s-au găsit unii, care au lăsat ceva din ea până dimineaţa; dar a făcut viermi şi s-
a împuţit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. 
21Astfel, în toate dimineţile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană; şi, când venea căldura soarelui, se 
topea. 
22În ziua a şasea, au strâns hrană îndoit, şi anume doi omeri de fiecare. Toţi fruntaşii adunării au venit şi au 
spus lui Moise lucrul acesta. 
23Şi Moise le-a zis: "Domnul a poruncit aşa. Mâine este ziua de odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi 
ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert, şi păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce va rămâne!" 
24Au lăsat-o până a doua zi dimineaţa, cum poruncise Moise; şi nu s-a împuţit, şi n-a făcut viermi. 
25Moise a zis: "Mâncaţi-o azi, căci este ziua Sabatului; azi nu veţi găsi mană pe câmp. 
26Veţi strânge timp de şase zile; dar în ziua a şaptea, care este Sabatul, nu va fi." 
27În ziua a şaptea, unii din popor au ieşit să strângă mană, şi n-au găsit. 
28Atunci Domnul a zis lui Moise: "Până când aveţi de gând să nu păziţi poruncile şi legile Mele? 
29Vedeţi că Domnul v-a dat Sabatul; de aceia vă dă în ziua a şasea hrană pentru două zile. Fiecare să 
rămână la locul lui, şi, în ziua a şaptea, nimeni să nu iasă din locul în care se găseşte." 
30Şi poporul s-a odihnit în ziua a şaptea. 

Miercuri 

8 . Is. 48, 17.18 : 17Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: ,Eu, Domnul, Dumnezeul 
tău, te învăţ ce este de folos, şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi! 
18O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta ca valurile mării.

Ps. 119, 69-72 : 69Nişte îngâmfaţi urzesc neadevăruri împotriva mea; dar eu păzesc din toată inima mea 
poruncile Tale. 
70Inima lor este nesimţitoare ca grăsimea: dar eu mă desfăt în Legea Ta. 
71Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăţ orânduirile Tale. 
72Mai mult preţuieşte pentru mine legea gurii Tale, decât o mie de lucruri de aur şi de argint. 

Ps. 119, 97-103 : 97Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea. 
98Poruncile Tale mă fac mai înţelept decât vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu mine. 
99Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, căci mă gândesc la învăţăturile Tale. 
100Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile Tale. 
101Îmi ţin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc Cuvântul Tău. 
102Nu mă depărtez de legile Tale, căci Tu mă înveţi. 
103Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea! 

Ier. 31, 33 : 33"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.

Joi

9 . Evr. 8, 10 : 10Dar iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi 
pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. 

Evr. 10, 16 : 16"Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în 
inimile lor, şi le voi scrie în mintea lor", 



10 . Rom. 13, 8-10 : 8Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii, a 
împlinit Legea. 
9De fapt: "Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti", şi orice 
altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi." 
10Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii. 

Gal. 5, 14 : 14Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi." 

Iacob 2, 8 : 8Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi", bine faceţi. 

1 Ioan 5, 2.3 : 2Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim 
poruncile Lui. 
3Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;  


