Studiul 6

3-9 mai

Moartea lui Hristos şi Legea
Pentru studiul din această săptămână, citește: Romani 7:1-13; 8:5-8; 4:15;
Faptele apostolilor 13:38,39; Galateni 3:10.

O doamnă se află la volanul unei mașini și depășește cu mult limita
de viteză. Deodată, vede în oglinda retrovizoare luminile mașinii de
poliţie și aude sunetul sirenei. Trage pe dreapta, își ia geanta și scoate
din ea permisul de conducere. Poliţistul se apropie, ia permisul și se
întoarce la mașina lui.
În acest răstimp, doamna se întreabă cu îngrijorare ce amendă urmează să primească (în condiţiile în care depășise cu mult limita legală) și cum va reuși să o plătească. După câteva minute, poliţistul se
întoarce la mașina ei și îi spune senin: „Doamnă, iată cum vom proceda
pentru ca data viitoare să nu mai intraţi sub incidenţa legii: vom desfiinţa legea! Nu mai este nevoie să respectaţi nicio limită de viteză!”
Decizia poliţistului din această ilustraţie este pur și simplu absurdă.
Ea ne arată cât de greșită este teologia care susţine că Legea (Cele Zece
Porunci) a fost desfiinţată după moartea lui Isus pe cruce.
Săptămâna aceasta, vom studia despre moartea Domnului Isus și
despre semnificaţia ei în raport cu Legea.

Un proiect pentru inima ta
Pentru meditaţie și rugăciune
„Fiecare creștin trebuie să fie un misionar. Trebuie să le slujim cu simpatie
și compasiune celor ce au nevoie de ajutor, căutând cu o seriozitate fără nicio
urmă de egoism să ușurăm necazurile omenirii suferinde.” – Ellen G. White,
Divina vindecare, p. 88
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Sabat după-amiază
Textul de memorat: „Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, și
voi aţi murit în ce privește Legea ca să fiţi ai Altuia, adică ai Celui
ce a înviat din morţi, și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu.”
(Romani 7:4)

Duminică, 4 mai

„Aţi murit în ce priveşte Legea” (Romani 7:1-6)

1. Studiază cu atenţie Romani 7:1-6 și prezintă pe scurt ideile transmise
de Pavel aici. În mp ce citeș pasajul, ţine cont și de alte pasaje biblice care vorbesc despre Lege.
______________________________________________________________

Studiul 6

______________________________________________________________

Versetul 1 declară că „Legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el”. Cu alte cuvinte: „Legea are stăpânire asupra oricărui
om viu, asupra oricărui om aflat în viaţă.”
Exemplul din viaţa de căsătorie dat de Pavel în continuare arată că
o persoană căsătorită, care are o relaţie intimă cu o altă persoană care
nu-i este soţ, calcă legea și se face vinovată de adulter. Ea are dreptul de
a intra în relaţie cu altă persoană, fără a intra sub incidenţa legii, numai
după decesul soţului.
Unii susţin că pasajul acesta ar vorbi despre moartea Legii. Totuși,
dacă suntem fideli textului, observăm că el vorbește despre moartea
omului în ce privește Legea „prin trupul lui Hristos” (Romani 7:4). Potrivit cu Romani 6:6, partea din om care moare este „omul nostru cel
vechi”. Atâta timp cât rămâne lipit de acest om vechi, omul este condamnat de Lege și prins într-o relaţie care îi aduce nefericire (Romani
7:9-11,24). Însă, atunci când vechiul eu moare, omul este liber să intre
în relaţie cu altcineva, și anume cu Hristos cel înviat (Romani 7:4).
Ideea pe care o transmite Pavel este că, întrucât Legea lui Dumnezeu
are stăpânire asupra tuturor oamenilor vii, ea trebuie să aibă stăpânire
și asupra noii relaţii. Însă, dat fiind faptul că acum credinciosul este
„căsătorit” cu Hristos, Legea nu mai este un instrument de condamnare;
omul este liber de condamnarea ei pentru că este îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos.
Pavel nu afirmă că Decalogul a fost desfiinţat – dacă ar afirma acest
lucru ar intra în contradicţie cu tot ce susţine Biblia și chiar cu declaraţiile făcute de el însuși. Dimpotrivă, el vorbește despre noua raportare
a omului la Lege prin credinţa în Isus. Legea a rămas valabilă, doar că
nu îl mai condamnă pe cel care a murit faţă de sine şi faţă de păcat,
deoarece acum el este al lui Isus.
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Obiecvele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să înţeleagă că moartea lui
Isus nu a desiinţat Legea.
La nivelul sentimentelor: Să devină conştienţi de nevoia după o relaţie corectă cu Dumnezeu şi cu Legea Sa sfântă.
La nivel practic: Să primească, prin credinţă, iertarea de păcate oferită
de Isus şi să înţeleagă că, prin El, înaintea lui Dumnezeu, noi suntem
neprihăniţi.

A. În ce privinţă este Legea „fără putere” (Romani 8:3)?
B. Din ce blestem al Legii ne-a răscumpărat Hristos (Galateni 3:13)?
C. De ce nu a putut Dumnezeu să abolească Legea şi să anuleze pedeapsa când omul a păcătuit?

II. Senmente: Care tablă a Legii e mai importantă?
A. Cum ne ajută Legea să deinim relaţiile?
B. Dacă Legea a fost desiinţată la cruce, mai avem vreun motiv să ne
simţim ofensaţi când cineva ne minte sau fură de la noi?

III. Pracc: Eliberaţi pentru a sluji
A. Ce trebuie să facem după ce ne analizăm în oglinda Legii?
B. Din ce motive nu ne poate mântui păzirea Legii (nici chiar păzirea
ei desăvârşită prin puterea Duhului Sfânt)?
C. Cum ne putem manifesta recunoştinţa pentru faptul că am fost
eliberaţi de sub blestemul Legii?
Rezumat: Moartea Domnului Isus nu a desfiinţat Legea. Prin moartea
și învierea Sa, toţi cei care cred pot avea biruinţă asupra morţii, care este
pedeapsa pentru încălcarea Legii.

PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. MOTIVEAZĂ!
Pasajul central: Romani 8:1
Ideea centrală pentru creștere spirituală: Moartea Domnului Isus
nu a anulat Legea, ci a plătit pedeapsa pentru păcat, așezându-l pe om
într-o nouă relaţie cu Dumnezeu și cu Legea Sa.
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SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoşnţe: Legea veşnică a lui Dumnezeu

Luni, 5 mai

„Legea păcatului şi a morţii” (Romani 8:1-8)

Apostolul Pavel îi asigură pe creștini că „acum nu mai este nicio
osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus… În adevăr, legea Duhului de
viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morţii” (Romani
8:1,2). Dacă nu luăm în considerare contextul, am putea concluziona că
el face aici referire la două legi: legea vieţii, pe de o parte, şi, pe de altă
parte, legea păcatului și a morţii. În realitate, este vorba despre o singură lege, diferenţa fiind dată doar de raportarea omului la ea înainte
și după primirea lui Hristos în viaţa sa.

2. Ce exemple folosește Pavel pentru a ilustra rolul Legii? Romani 7:7-13
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______________________________________________________________

Legea îndeplinește roluri diferite în funcţie de persoana vizată.
După cum, în mâna chirurgului, cuţitul aduce vindecare, pe când, în
mâna criminalului, aduce moartea, tot la fel, legea are o anumită funcţie
în cazul unui hoţ de buzunare – îl condamnă, şi o alta în cazul celui
jefuit – îl protejează. De aceea, uneori se spune despre Legea lui Dumnezeu
că este „sfântă, dreaptă și bună” (Romani 7:12), iar alteori este numită „legea păcatului și a morţii” (Romani 8:2). Totuși, dacă se întâmplă
ca păcatul și moartea să lucreze prin ea, nu înseamnă că ea este ceva
păcătos, tot la fel cum Dumnezeu rămâne un Tată iubitor chiar dacă îi
pedepsește pe copiii Săi.
Potrivit cu Romani 8:5-8, Legea este un instrument al păcatului și al
morţii pentru cei care „umblă după lucrurile firii pământești”, care nu
au renunţat încă la omul vechi, care nu dau dovadă că ar vrea să rupă
această relaţie și să devină una cu Hristos cel înviat. Ca urmare a acestei relaţii păcătoase, ei se află în „vrăjmășie” cu Dumnezeu și cu Legea
Sa. Apoi, Pavel subliniază faptul că omul care umblă „după lucrurile
firii pământești” nu poate să se supună Legii lui Dumnezeu și nici nu
poate să fie pe placul lui Dumnezeu (Romani 8:7,8). Aici nu face referire la omul care slujește Legii lui Dumnezeu „cu mintea” (Romani 7:25),
ci la oamenii care „înădușesc adevărul” (Romani 1:18). Legea devine
un instrument al păcatului și al morţii în cazul acestor oameni care se
răzvrătesc împotriva suveranităţii lui Dumnezeu.
Cum te raportezi la Lege atunci când o încalci?
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Subiectul rolului Legii în viaţa creștinului a fost îndelung dezbătut.
Încă din vremea bisericii primare au existat oameni care considerau că
mântuirea depinde – cel puţin în parte – de păzirea strictă a Legii. Alţii,
dimpotrivă, erau de părere că viaţa creștină trebuie să fie scutită de orice
legi și restricţii. Apostolul Pavel a abordat acest subiect al Legii și al semnificaţiei morţii lui Isus în multe dintre epistolele sale, din dorinţa de a le
oferi lămuriri creștinilor care se confruntau cu concepţii greșite despre
Lege. Pentru a explica rolul ei, Pavel a folosit metafora căsătoriei. Incidentul relatat în continuare va oferi o perspectivă mai clară asupra problemei.
În 20 aprilie 2010, pe platforma de foraj marin Deepwater Horizon, s-a
produs o explozie în urma căreia au murit unsprezece muncitori. „Mingea
de foc” produsă s-a văzut de la 56 km. Incendiul care a urmat nu a putut
fi stins și, după două zile, platforma s-a scufundat. Puţul a continuat să
verse ţiţei pe fundul mării, provocând cea mai mare deversare accidentală
de ţiţei din istoria Statelor Unite. Investigaţiile au scos la iveală faptul că
sistemul de alarmă de pe platformă fusese dezactivat și fuseseră scoase
din funcţiune și mecanismele principale de siguranţă.
Legea a funcţionat dintotdeauna ca un sistem de alarmă prin care
Dumnezeu a vrut să ne atragă atenţia asupra pericolelor la care ne expune
păcatul.
De discutat: Ce asemănări există între acest incident și teologia creștină atât de răspândită, potrivit căreia moartea lui Isus ne scutește de păzirea Legii?
Activitate introductivă: Activitatea aceasta își propune să-i ajute pe
membrii grupei să își însușească studiul din această săptămână. Invitaţi-i
să încerce să definească păcatul fără a face vreo referire la Cele Zece Porunci sau la alte legi. În felul acesta, membrii își vor da seama că o astfel de
tentativă este dificilă.

2. APROFUNDEAZĂ!
Comentariu biblic
I. Consecinţele păcatului
(Revedeţi împreună în grupă căderea omului în păcat – Geneza 3.)
Păcatul este dureros, costisitor și fatal. Când au călcat porunca de a
nu mânca din fructul pomului cunoștinţei binelui și răului (Geneza 3:6),
Adam și Eva i-au permis morţii să pătrundă ca un virus în tot ce era pe
această planetă. Ca urmare, relaţia lor directă cu Creatorul a devenit
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Comentarii pentru instructori

Marţi, 6 mai

Puterea Legii

3. Care este rolul sau rostul Legii? Romani 4:15; 5:13; 7:7. Care este efectul ei asupra celui care o încalcă? Romani 7:8-11
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Fiecare instrument este utilizat într-un anumit scop. Cheia este folosită pentru a deschide o încuietoare, cuţitul pentru a tăia, iar Legea
pentru a defini păcatul. Dacă nu ar fi existat Legea, nu am fi avut cum
să știm ce acţiuni sunt plăcute sau condamnabile înaintea lui Dumnezeu.
Și, cu toate că păcatul nu poate exista fără Lege, Pavel arată clar că Legea nu se află de bunăvoie în această asociere cu păcatul: „Atunci, 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
aceeași poruncă” (Romani 7:13).

4. Ce lămuriri găsim în textele biblice aminte mai sus cu privire declaraţiile din 1 Corinteni 15:54-58?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Dacă îl citim izolat, se pare că pasajul din 1 Corinteni 15 pune Legea
într-o lumină negativă. Pavel vrea să spună aici că Legea îi dă păcatului
putere deoarece ea ne arată păcatul, îl definește. Și, așa cum afirmă în
Romani 6:23, „plata păcatului este moartea”. În cazul în care Legea nu
ar fi existat, nu ar fi existat nici moartea, pentru că definirea păcatului
ar fi fost imposibilă. În 1 Corinteni 15, intenţia lui Pavel nu este aceea
de a discredita Legea, ci de a explica modul în care credincioșii pot obţine, prin moartea și învierea lui Isus, biruinţa asupra morţii care este
urmarea încălcării Legii.
Gândește-te la o situaţie recentă în care cineva a păcătuit
împotriva ta, adică a încălcat legea şi fapta lui a avut repercusiuni
asupra ta. Cum te ajută această experienţă să înţelegi cât de greșită
este ideea că Legea lui Dumnezeu ar fi fost desfiinţată după moartea
lui Hristos pe cruce?
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imposibilă. Ei au manifestat mai multă încredere în insinuările lui Satana
decât în Cuvântul lui Dumnezeu și au rupt relaţia cu Creatorul lor. Frica
li s-a strecurat în suflet și au căutat să se ascundă de El (Geneza 3:7,8).
Totuși Dumnezeu i-a căutat și i-a chemat, întrebându-i unde erau. După ce
au ieșit din ascunzătoare, Adam și Eva au îndreptat degetul acuzator unul
spre celălalt, spre șarpe și, în final, spre Dumnezeu Însuși („Femeia pe care
[Tu] mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat”
(Geneza 3:12). În această atmosferă tensionată auzim pentru prima dată
cuvântul plăcut al Evangheliei: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie,
între sămânţa ta și sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi
călcâiul” (Geneza 3:15).
După pronunţarea verdictului, aflăm din Geneza 3:21 că Dumnezeu
le-a făcut lui Adam și Evei haine din piele și i-a îmbrăcat cu ele. Majoritatea comentatorilor biblici consideră că aici este prima referire la jertfă. Un
animal nevinovat a trebuit să moară pentru a le fi oferite primilor oameni
îmbrăcăminte și adăpost. Termenii ebraici traduși cu „haine” și „a îmbrăca” sunt din aceeași familie cu cei pentru „tabernacul” și „a se închina” și
sunt utilizaţi la descrierea veșmintelor preoţești (compară cu Exodul 28:4;
29:5,8 [pentru „veșminte”] și cu Exodul 29:8; 40:14; Leviticul 8:13 [pentru
„a îmbrăca”]). În capitolul următor, unde se vorbește despre jertfele corespunzătoare și cele necorespunzătoare, se subliniază încă o dată costul și
importanţa jertfei. Păcatul cerea moartea (Romani 6:23), dar Dumnezeu a
instituit un sistem sacrificial pentru a ilustra preţul și valoarea jertfei. Însă
aceasta era doar o ilustrare.
De discutat: Ce lege/poruncă declară că moartea este consecinţa păcatului? De ce este nevoie de o jertfă pentru a acoperi abisul creat de păcat
între Dumnezeu și omenire? Adu ca argument o relatare biblică sau un
text biblic.
II. Preţul răscumpărării
(Revedeţi împreună, în grupă, Romani 6:11-18.)
Poate că ne întrebăm de ce consecinţa păcatului a fost moartea și de
ce răscumpărarea nu se putea face decât prin moarte. În Geneza 2:16,17
găsim prima poruncă divină dată lui Adam exprimată atât într-o formă
pozitivă, cât și într-o formă negativă. Porunca „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom…” exprimă generozitatea și bunătatea Creatorului. De
cealaltă parte, porunca „dar din pomul cunoștinţei binelui și răului să nu
mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit” (Geneza
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Miercuri, 7 mai

Lipsa de putere a Legii

Am văzut ieri că, într-un anumit sens, Legea îi dă putere păcatului.
Dar, pe de altă parte, Legea este grozav de neputincioasă. Cum se poate
să fie şi puternică, și neputincioasă în același timp? Din nou, diferenţa
nu o face Legea, ci omul. Omul care descoperă că este păcătos, este
constrâns de Lege să admită că merge contra voinţei lui Dumnezeu și
că se află pe calea care duce la moarte. În această situaţie, el poate lua
decizia de a respecta Legea la literă. Însă, chiar și așa, el a păcătuit deja
și este pasibil de condamnarea la moarte.

5. Ce aﬂăm despre Lege și despre mântuire din Faptele 13:38,39;
Romani 8:3 și Galateni 3:21?
______________________________________________________________
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Unii cred că respectarea strictă a Legii le va aduce mântuirea, dar învăţătura aceasta nu este biblică. Legea ne face cunoscut păcatul (Romani
7:7), dar nu ne poate oferi și iertarea, neprihănirea (Galateni 3:24). De
aceea remarcă Pavel că aceeași Lege care îi dă păcatului putere, este, pe
de altă parte, „fără putere” (Romani 8:3). Ea îl poate convinge pe păcătos
de păcatele lui, dar nu îl poate face neprihănit. Oglinda ne poate arăta
petele, dar nu le poate înlătura. După cum a scris Ellen G. White: „Legea
nu îi poate mântui pe cei pe care îi condamnă; ea nu îi poate salva pe cei
care pier.” – The Signs of the Times, 10 noiembrie 1890
Atunci când înţelegem care este scopul Legii, ne este mai ușor să înţelegem motivul pentru care Domnul Isus S-a oferit ca jertfă de ispășire
pentru omenire. Prin moartea Sa, El i-a așezat pe foștii păcătoși într-o
relaţie bună cu Dumnezeu și cu Legea Sa cea „sfântă, dreaptă și bună”
(Romani 7:12). În acelaşi timp, moartea Sa ne-a arătat că păzirea Legii cu
scopul de a fi mântuiţi este zadarnică. Dacă mântuirea ar fi fost posibilă
prin ascultarea de Lege, atunci Domnul Isus nu ar fi trebuit să moară în
locul nostru. Moartea Sa pe cruce ne arată că ascultarea de Lege nu ne
poate mântui şi că aveam nevoie de intervenţia lui Dumnezeu.
De ce nu putem fi mântuiţi prin ascultarea de Lege? Analizeazăte și gândește-te cum păzești tu Legea. Dacă mântuirea ar depinde
de ascultarea ta, ai mai avea speranţa mântuirii?
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2:17) este formulată în termeni clar legali. Este arătată o acţiune, sunt stabilite limitele și sunt indicate consecinţele („vei muri negreșit”). În centrul
acestei porunci a lui Dumnezeu se afla problema ascultării și a încrederii.
Din nefericire, primii noștri părinţi nu au ascultat și nici nu au dat dovadă de încredere. Dar au murit? Și nu, și da. Oamenii au avut speranţă
și au trăit mulţi ani după aceea mulţumită intervenţiei lui Dumnezeu și
manifestării dragostei Sale. Însă știau că îi aștepta moartea. De fapt, ei au
început să moară din momentul în care au mușcat din fruct – au început să
îmbătrânească, au văzut frunzele pomilor căzând, au fost martorii primului asasinat în familia lor.
După căderea în păcat, Dumnezeu a ilustrat, prin introducerea serviciului sacrificial, natura sângeroasă a păcatului și preţul exorbitant al
salvării. Substituirea era cheia salvării: cel nevinovat lua locul celui vinovat. Scriptura este plină de texte care vorbesc despre această mare inversare de roluri (vezi Marcu 10:45; 1 Corinteni 6:20; Romani 6:11-18).
Moartea lui Isus pe cruce în locul oamenilor (Ioan 3:16) a făcut parte din
planul prin care Dumnezeu a rezolvat problema păcatului și i-a pus în
uimire pe îngeri și universul întreg. Dătătorul Legii Și-a dat viaţa pentru
oamenii păcătoși care, prin abaterile lor, I-au provocat moartea. Numai
Unul egal cu Legea putea face ispășire pentru călcările de Lege. Crucea
a dezvăluit cât se poate de clar caracterul Dătătorului Legii. El nu a desfiinţat Legea, ci a împlinit-o (Matei 5:17), inclusiv porunca privitoare la
ziua de odihnă.
De discutat: Unii creștini (probabil și unii adventiști de ziua a șaptea)
nu mai cred că moartea pe cruce a Domnului nostru a fost o jertfă de ispășire și o plată pentru păcat. După părerea lor, crucea este, în primul rând, o
demonstrare a caracterului lui Dumnezeu. Discutaţi ideea în lumina sanctuarului și a sistemului jertfelor.

3. APLICĂ!
Întrebări pentru meditaţie
 Ce explicaţii ne oferă Pavel prin ilustraţia despre relaţia de căsătorie
(Romani 7:1-6) privitor la relaţia noastră cu Legea?
 De ce pretind atât de mulţi creştini că moartea Domnului Isus pe
cruce a desiinţat Legea?
 Cum poate funcţiona Legea ca agent al păcatului şi al morţii, fără
totuşi ca ea să ie „ceva păcătos” (Romani 8:1,2)?
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Joi, 8 mai

Blestemul Legii (Galateni 3:10-14)

6. Ce ne spun următoarele versete despre natura umană? Ce dovezi
avem în viaţa noastră zilnică cu privire la acest fapt? Psalmii 51:5; Isaia
64:6; Romani 3:23.
______________________________________________________________

Studiul 6

______________________________________________________________

Cu excepţia Domnului Hristos, toate fiinţele umane au în comun
experienţa contaminării cu păcatul lui Adam. De aceea, niciun om nu
poate pretinde că este neprihănit. Ilie, Enoh și alţii ca ei au avut o relaţie deosebit de apropiată cu Dumnezeu, dar niciunul nu a avut o viaţă
complet nepătată. Conștient de această realitate, apostolul Pavel exclamă: „Căci toţi cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem; pentru
că este scris: «Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise
în cartea Legii ca să le facă»” (Galateni 3:10). Adevărul este că Legea
impune o conformare deplină. Dar, în afară de Isus, cine s-a mai conformat în acest mod?

7. Ce clariﬁcare ne oferă Romani 6:23 cu privire la înţelesul expresiei
„blestemul Legii”? Vezi și Geneza 2:17 și Ezechiel 18:4.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Fiecare om se află, prin natura lui, sub blestemul Legii. Pe de altă
parte, omului îi este imposibil să își corecteze păcatul din trecut, iar
Legea nu admite nicio excepţie. De aceea, soarta lui este moartea. Iacov
ne înfăţișează situaţia aceasta din perspectiva și mai sumbră a faptului
că încălcarea unei singure porunci este la fel de gravă ca încălcarea tuturor poruncilor (Iacov 2:10). Plata păcatului este moartea, iar moartea nu poate fi experimentată într-o măsură mai mare sau mai mică.
Atunci când recunoaștem că ne aflăm sub blestem și că nu putem
să ieşim singuri din această situaţie, înţelegem mai bine dragostea pe
care Dumnezeu a arătat-o faţă de noi „prin faptul că, pe când eram noi
încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Prin moartea
Sa, „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem
pentru noi” (Galateni 3:13).
Cum putem să arătăm în viaţa noastră că apreciem darul oferit
de Domnul Isus? Vezi 1 Ioan 5:3.
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 În majoritatea statelor lumii, se respectă prezumţia de nevinovăţie.
Ne acordă Dumnezeu prezumţia de nevinovăţie? De ce?
Întrebări aplicative
 Cum putem ala ce fapte Îi sunt plăcute lui Dumnezeu şi ce fapte nu
Îi sunt plăcute?
 Legea are rolul de a mă convinge de păcat şi de a mă îndruma spre
Domnul Isus. Ce să fac dacă mă mai simt vinovat chiar şi după ce
L-am primit pe Domnul Isus în viaţa mea?
 Ce alternative îi stau în faţă păcătosului atunci când Legea îi arată în
ce stare se găseşte?
Vecinul tău este un budist devotat care pune accent pe armonie, pe
fapte bune și pe grija faţă de om și natură. El este revoltat de accentul pe
care îl pun creștinii pe sânge și pe jertfă. Cum poate creștinismul să susţină
pacea, când vorbește atât de mult despre violenţă? se întreabă el. În cadrul
grupei, găsiţi câteva modalităţi de a-l ajuta pe acest om să înţeleagă mai
bine esenţa creștinismului.
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4. ILUSTREAZĂ!

Vineri, 9 mai

Studiu suplimentar

Studiul 6

Citește capitolul „S-a isprăvit!”, p. 758-764, din Hristos, Lumina lumii de Ellen G. White.
„Legea cere neprihănire — o viaţă neprihănită, un caracter desăvârșit; așa ceva omul nu poate da. El nu poate satisface cerinţele Legii
sfinte a lui Dumnezeu. Dar Isus Hristos, venind ca om pe pământ, a
trăit o viaţă sfântă și a dezvoltat un caracter desăvârșit. El oferă aceste
lucruri ca pe un dar de bunăvoie tuturor celor care vor să le primească. Viaţa Sa ţine locul vieţii oamenilor. În acest fel, prin îndurarea lui
Dumnezeu, ei sunt iertaţi de păcatele din trecut. Mai mult decât atât,
Hristos îi umple pe oameni cu atributele lui Dumnezeu. El reface caracterul lor după chipul caracterului divin, o ţesătură dumnezeiască
de putere și frumuseţe spirituală. În acest fel, adevărata neprihănire
cerută de Lege este împlinită în cel ce crede în Hristos. Dumnezeu poate «să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede
în Isus» (Romani 3:26).” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 762
Moartea Domnului Isus demonstrează valabilitatea permanentă a
Legii. Când primii oameni au păcătuit, Dumnezeu ar fi putut desfiinţa
legile Sale și ar fi putut anula pedeapsa. Dar atunci locuitorii pământului ar fi trebuit să ducă pentru totdeauna o viaţă nenorocită într-o lume
nelegiuită. Însă Dumnezeu a ales ca Fiul Său să primească în locul nostru pedeapsa pentru păcat, cerută de Lege. Prin moartea lui Isus, orice
om poate primi, prin credinţa în El, iertarea păcatelor și poate deveni
desăvârșit în ochii lui Dumnezeu.

Întrebări pentru discuţie
1. În multe religii există ideea că, la sfârșitul vieţii omului, Dumnezeu
cântărește faptele lui bune și rele pentru a stabili răsplata. Ce e greșit aici?
2. Domnul Isus, Cel egal cu Tatăl, a murit pentru păcatele noastre.
Dacă ascultarea de Lege ar putea să ne mântuiască, ce rost ar mai i
avut jertfa Sa?
3. Ce argumente mai putem aduce pentru a demonstra că Legea nu
a fost desiinţată după moartea Domnului Isus pe cruce? La care
poruncă din Lege fac referire în mod special cei care susţin această
idee?
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