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10-16 mai

Hristos, sfârşitul Legii
Pentru studiul din această săptămână, citește: Romani 5:12-21; 6:15-23;
7:13-25; 9:30 – 10:4, Galateni 3:19-24.
Sabat după-amiază

Într-o revistă prestigioasă a apărut pe o pagină întreagă o reclamă
sub titlul „Câştigă nemurirea! (fără nicio glumă)”. Într-un anumit sens,
era o glumă, deoarece reclama continua astfel: „Pentru a afla cum îţi
poţi dona averea în scopuri caritabile printr-un program care va face
permanent cadouri în numele tău, contactează-ne și-ţi vom oferi gratuit broșura noastră.”
De-a lungul istoriei, scriitorii, cercetătorii, filosofii și teologii s-au
trudit să înţeleagă problema morţii și modul în care ea ne influenţează
viaţa. Reclama amintită mai devreme, deși isteaţă, nu îi poate ajuta pe
oameni să iasă cu adevărat din starea lor de fiinţe muritoare.
Noul Testament ne arată că singura cale de a „câștiga” în mod real
nemurirea este prin harul Domnului Isus și nu prin păzirea Legii. Totuși ascultarea de Lege este necesară și nu intră în conflict cu acceptarea harului, ci este tocmai rodul acestei acceptări.
Săptămâna aceasta, vom continua să analizăm relaţia dintre Lege
și har.

Un proiect pentru inima ta
Pentru meditaţie și rugăciune
„Noi trebuie să fim mai smeriţi cu inima, mai miloși, mai prietenoși. Nu
trecem prin lumea aceasta decât o singură dată. N-ar trebui să ne străduim
să lăsăm asupra acelora cu care suntem în legătură pecetea caracterului lui
Hristos?” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 9, p. 191

87

Studiul 7

Textul de memorat: „Căci Hristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.” (Romani 10:4)

Duminică, 11 mai

„Unde s-a înmulţit păcatul...” (Romani 5:12-21)

Legea ne arată păcatele, dar nu poate să ne scape de ele. Ea ne ajută să ne dăm seama că avem nevoie de Domnul Isus, unicul remediu
pentru păcat.

1. Ce aﬂăm din Romani 5:12-21 despre harul lui Dumnezeu?
______________________________________________________________
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În acest pasaj, remarcăm mai întâi asocierea constantă dintre păcat
și moarte. Ele apar iar și iar într-o legătură strânsă, deoarece păcatul
duce la moarte.
În versetul 20, Pavel spune că Legea „a venit” ca să se înmulţească
păcatul, în sensul că scopul ei este acela de a defini păcatul. După aceea,
el adaugă: „Dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi
mai mult.” Cu alte cuvinte, oricât de grave ar fi păcatele noastre, harul
lui Dumnezeu le poate acoperi integral, dacă cerem, prin credinţă, împlinirea făgăduinţei Sale.
Mulţi limitează păcatul strict la încălcarea Celor Zece Porunci, însă,
conform cu 1 Ioan 3:4, „păcatul este fărădelege”, ceea ce înseamnă că
orice faptă care contravine principiilor lui Dumnezeu este păcat. Astfel, când a mâncat din fructul interzis, Adam s-a făcut vinovat de păcat
pentru că a călcat o poruncă a lui Dumnezeu (Geneza 2:17), chiar dacă
la data aceea Cele Zece Porunci nu existau în forma pe care o avem
astăzi. Mai mult chiar, păcatul lui a afectat toate generaţiile de oameni,
întrucât a adus asupra lor blestemul morţii (Romani 5:12,17,21).
Spre deosebire de Adam, Isus a fost loial Legii lui Dumnezeu, iar
loialitatea Sa ne-a adus tuturor speranţa vieţii veșnice. El a fost ispitit ca și noi, dar nu a cedat niciodată înaintea păcatului (Evrei 4:15).
În acest pasaj din Romani, Pavel laudă ascultarea Sa neabătută care le
aduce viaţa veșnică (Romani 5:18-21) celor care primesc acest dar. În
calitate de cel de-al doilea Adam, Isus a ascultat de Lege în mod deplin
și a rupt blestemul morţii. Neprihănirea Sa poate deveni acum neprihănirea celui care crede. Omul condamnat la moarte prin faptul că a
moștenit păcatul de la primul Adam poate primi acum darul vieţii prin
neprihănirea celui de-al doilea Adam.
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Obiecvele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să înţeleagă care este relaţia
dintre Lege şi har.
La nivelul sentimentelor: Să ie conştienţi că au nevoie de Isus.
La nivel practic: Să caute să ducă o viaţă evlavioasă, evitând legalismul.

SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoşnţe: Legea ne conduce la Hristos
A. De ce asociază Pavel atât de strâns păcatul cu moartea, în Romani 5?
B. Cum a fost posibil ca modul în care s-a raportat primul Adam la
Lege să aducă moartea, iar felul în care s-a raportat al doilea Adam
la Lege să aducă viaţa?
C. Cum ne aminteşte Legea că Hristos este neprihănirea noastră?

A. De ce este normal ca, după ce luăm cunoştinţă de cerinţele Legii lui
Dumnezeu, să im mai conştienţi de defectele şi de lipsurile noastre?
B. Din experienţa ta, cu ce seamănă Legea mai degrabă, cu un bodyguard sau cu un oiţer de poliţie? De ce?

III. Pracc: Neprihăniţi prin har
A. Dacă nu reuşesc întotdeauna să fac lucrurile pe care ştiu că trebuie
să le fac, deşi mă străduiesc, înseamnă că nu sunt convertit?
B. De ce nu pot i niciodată suicient de bun pentru a merita viaţa
veşnică?
Rezumat: Ascultarea de Lege nu intră în opoziţie cu acceptarea harului. Ea este urmarea acceptării harului.

PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. MOTIVEAZĂ!
Pasajul central: Romani 10:4
Ideea centrală pentru creștere spirituală: Legea ne descoperă păcatul și ne conștientizează de nevoia noastră de un Mântuitor.
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II. Senmente: Domnul Isus este singura noastră speranţă de a trăi
veşnic

Luni, 12 mai

Legea şi harul (Romani 6:15-23)

Un adevăr greu de înţeles pentru creștini este acela al rolului
Legii în viaţa celui mântuit prin har. Dacă noi primim neprihănirea
prin viaţa și moartea Domnului Isus, de ce mai trebuie să păzim Legea?
Legea nu a avut niciodată menirea de a da mântuirea; funcţia ei (după
căderea omului în păcat) a fost aceea de a arăta păcatul. Moartea lui
Isus pe cruce îi aduce mântuire celui care crede, dar nu îl scuteşte de
păzirea Legii lui Dumnezeu, tot la fel cum cel care a fost iertat pentru
depășirea limitei de viteză nu este îndreptăţit ca de atunci înainte să o
depășească fără probleme.

2. Potrivit cu Romani 6:12,15-23, cum trebuie să arate viaţa celor care
sunt sub har? Vezi, în special, versetele 12,15,17.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Harul și Legea nu se exclud reciproc, nu se contrazic, ci depind una
de cealaltă: Legea nu ne poate mântui, dar ne arată că avem nevoie de
har. Harul nu intră în opoziţie cu Legea, ci cu moartea. Problema noastră nu a apărut din cauza Legii, ci din cauza nerespectării ei, fapt ce a
adus moartea veșnică.
Pavel îi avertizează pe creștini să nu întrebuinţeze darul harului ca
pe o scuză pentru a păcătui (Romani 6:12,15). Practic, când îi îndeamnă să nu mai păcătuiască, el le spune să păzească Legea, să asculte de
porunci (întrucât păcatul este definit de Lege).
„Pavel înălţase întotdeauna Legea lui Dumnezeu. El arătase că în
Lege nu era nicio putere de a-i salva pe oameni de sub osânda neascultării. Făcătorii de rele trebuie să se pocăiască de păcatele lor şi să se
umilească înaintea lui Dumnezeu, a cărui dreaptă mânie şi-au atras-o
prin călcarea Legii Sale, şi trebuie, de asemenea, să dovedească credinţă în sângele lui Hristos, ca fiind singurul mijloc de iertare.” – Ellen G.
White, Faptele apostolilor, p. 393
De ce este atât de ușor să acceptăm ideea greșită că nu mai este
necesar să păzim Legea, dacă, oricum, ea nu ne mântuiește?
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Peste tot pe unde mergea și înfiinţa o biserică, Pavel era urmat de un
grup de oameni gata să combată mesajul său despre mântuirea prin Isus
Hristos. Ei susţineau că păzirea strictă a Legii este adevărata cale spre
mântuire. Pavel i-a înfruntat energic și a revenit iar și iar asupra rolului Legii și al harului, dând exemple din lumea în care trăia. Săptămâna aceasta
vom analiza câteva dintre scrierile sale esenţiale, care abordează această
temă.
Pe 15 octombrie 1492, Columb a primit în dar, de la niște amerindieni, frunze uscate de tutun. Marinarii au adus tutunul în Europa, unde a
fost cultivat pretutindeni. Popularitatea lui a crescut și pentru că se credea
că poate vindeca orice boală, de la respiraţia urât mirositoare și până la
cancer. Un doctor spaniol, Nicolas Monardes, a scris o carte despre istoria
plantelor medicinale aduse din Lumea Nouă și a afirmat că tutunul e un
bun remediu pentru 36 de probleme de sănătate. La început, tutunul era
mestecat. Apoi, în 1588, Thomas Harriet a promovat fumatul ca pe o metodă de administrare a dozei zilnice „necesare” de tutun. El a murit de cancer nazal (fumătorii prizau tutun), dar oamenii au rămas ferm convinși de
beneficiile tutunului. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial (19391945), ţigările erau incluse în raţia soldaţilor și erau considerate la fel de
importante ca hrana. Începând cu anii 1950, au ieșit la iveală tot mai multe
lucruri despre relaţia care există între fumat și cancerul pulmonar. Au fost
emise și legi care reglementau publicitatea pentru tutun, iar companiile
de tutun au fost obligate să scrie pe pachetele de ţigări avertismente despre pericolele fumatului. În prezent, în multe state ale lumii fumatul este
interzis în locurile publice.
Activitate introductivă: Prezentaţi în grupă această scurtă istorie a
fumatului și discutaţi: Mureau oamenii din cauza bolilor provocate de tutun înainte să apară legi care să reglementeze consumul de tutun? Legile
acestea pot salva vieţi omenești? Pot să le vină în ajutor persoanelor dependente de nicotină?
De discutat: Urmările încălcării Legii lui Dumnezeu apar și în viaţa
celor care nu au aflat de ea? În ce sens? Le poate fi de folos oamenilor
cunoașterea Legii?
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Marţi, 13 mai

„O, nenorocitul de mine!” (Romani 7:21-25)

3. Citește Romani 7:13-25. Cum să înţelegem aceste versete? Experienţa
descrisă aici de Pavel este cea a unui om neconvert sau cea a unui om
convert? Ce argumente ai?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Dacă nu ești sigur ce răspuns să dai, trebuie să știi că nu ești singurul în această situaţie! Teologii au dezbătut această problemă secole la
rând. În acest pasaj este descrisă experienţa omului căruia îi place Legea lui Dumnezeu (deci nu poate fi vorba despre un necredincios!), dar
care pare a fi rob păcatului (lucru nejustificat, întrucât creştinilor le este
promisă putere asupra păcatului). Comentariul biblic AZȘ analizează
ambele interpretări, după care notează: „Se pare că principalul obiectiv
urmărit de Pavel în acest pasaj este acela de a arăta care este relaţia dintre Lege, Evanghelie și omul mobilizat într-o luptă serioasă împotriva
păcatului, ca pregătire pentru mântuire. Mesajul lui Pavel este acela că,
deși Legea poate servi la grăbirea și intensificarea acestei lupte, numai
Evanghelia lui Isus Hristos poate aduce biruinţă și eliberare.” – vol. 6,
p. 554
Indiferent de interpretarea pe care o adoptăm, nu trebuie să uităm
că omul care se luptă cu păcatul are puterea de a face alegeri corecte.
Dacă nu ar fi avut această putere, toate făgăduinţele referitoare la puterea asupra păcatului nu și-ar fi avut rostul. Pe de altă parte, păcatul
începe în mod frecvent înainte de săvârșirea actului propriu-zis (Matei
5) și, de aceea, omul se face vinovat de încălcarea Legii chiar și numai
printr-un gând păcătos. E numai normal ca lucrul acesta să fie un motiv de amărăciune. Cu toate acestea, omul descris în capitolul 7, deși
este neputincios, nu este disperat. Celui care trăiește prin Duhul, Legea
îi aduce continuu aminte că eliberarea de condamnare vine prin Isus
(Romani 7:24 – 8:2).
Citește încă o dată pasajul studiat astăzi. În ce privinţe te regăsești în experienţa descrisă aici? În ciuda dificultăţilor cu care
te confrunţi, cum poţi avea şi tu speranţa exprimată de Pavel aici?
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Comentariu biblic
I. Mântuirea după moartea Domnului Hristos pe cruce
(Revedeţi împreună în grupă Leviticul 16.)
Pentru mulţi creștini, mântuirea prin credinţa în Hristos are în centru
crucea. Ei sunt de acord că El a venit de bunăvoie pe pământ să Se ofere ca
jertfă de ispășire pentru păcatele omenirii, că a suferit și a murit pe cruce
pentru noi toţi, apoi a înviat și S-a înălţat la cer. Însă ei cred că lucrarea de
mântuire s-a încheiat atunci. Crucea devine astfel punctul central al mântuirii. Nu e nimic rău în aceasta, însă Biblia ne arată altceva. Mântuirea
nu ţine doar de ceea ce s-a întâmplat la cruce (și de răspunsul omului la
ceea ce s-a întâmplat acolo), ci și de problema păcatului. Sistemul jertfelor
din Vechiul Testament ne ajută să ne lămurim în această privinţă. Când
recunoștea că a comis un păcat, cel vinovat aducea jertfa corespunzătoare
la cortul întâlnirii (mai târziu, la templu). Își punea mâinile pe capul animalului de jertfă, apoi îl înjunghia. Sângele animalului era strâns într-un
vas, pe urmă era uns pe altar și stropit spre perdeaua din interiorul sanctuarului. Rămășiţele animalului erau arse. Dar lucrarea de ispășire nu se
încheia aici. După transferarea păcatului asupra lui, sanctuarul trebuia să
fie curăţit, iar Legea cerea ca aceasta să aibă loc, în mod simbolic, o dată pe
an, în Ziua Ispășirii. Leviticul 16:16 descrie astfel scopul jertfelor și al aplicării sângelui din această zi: „Astfel, [marele-preot] să facă ispășire pentru
Sfântul Locaș, pentru necurăţiile copiilor lui Israel și pentru toate călcările
de lege prin care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul întâlnirii, care
este cu ei în mijlocul necurăţiilor lor.” În final, păcatul întregii adunări era
transferat asupra ţapului care era trimis după aceea în pustie. În acest fel,
sanctuarul era curăţit de toate păcatele acumulate în decursul unui an (Leviticul 16:21,22; compară cu versetul 30).
De discutat: Sistemul sacrificial se întemeia pe legi divine. De ce le
cerea Dumnezeu israeliţilor să participe la ceremonialul din Ziua Ispășirii, dacă ei aduseseră deja jertfe pentru păcatele lor? Ce semnificaţie avea
această zi?
II. Adevăratul „Miel al lui Dumnezeu”
(Revedeţi în grupă implicaţiile titlului de „Miel al lui Dumnezeu” dat
Domnului Isus în Ioan 1:29.)
Scriitorii Noului Testament au înţeles foarte bine că Isus era „Mielul
lui Dumnezeu”, purtătorul păcatelor lumii (Ioan 1:29,36; Faptele 8:32;
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2. APROFUNDEAZĂ!

Miercuri, 14 mai

Ţinta Legii (Romani 9:30 – 10:4)

Titlul acestui studiu este inspirat din Romani 10:4: „Hristos este
sfârșitul Legii.” Mulţi oameni, care au fost învăţaţi să aibă o părere negativă despre Lege, interpretează textul acesta astfel: „Hristos a scos
din uz Legea.” Totuși interpretarea aceasta intră în conflict cu multele
texte din Romani și din alte cărţi ale Noului Testament care susţin valabilitatea permanentă a Legii.

4. Citește Romani 9:30 – 10:4. Cum explică Pavel aici că mântuirea este
prin credinţă și nu prin Lege?
______________________________________________________________
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În pasajul acesta, ca de altfel peste tot în Epistola către romani, Pavel
își propune să demonstreze care este adevărata sursă a neprihănirii.
Legea este un indicator al neprihănirii, dar nu are puterea de a-i face
pe oameni neprihăniţi. De aceea, el aduce în discuţie următorul paradox: neamurile (păgânii), care nu căutau neprihănirea, au primit-o, în
vreme ce israeliţii, care căutau să dobândească neprihănirea prin Lege,
nu au primit-o. Pavel nu îi exclude pe israeliţi de la neprihănire, după
cum nu afirmă nici că toţi păgânii ar fi neprihăniţi. El spune că Legea
nu îl face neprihănit pe niciun om, fie el evreu sau păgân.
Mulţi evrei erau sinceri în căutarea lor după neprihănire, însă căutarea lor era inutilă (Romani 10:2). Ei aveau râvnă pentru Dumnezeu,
dar încercau să-I slujească după propriile idei. Astfel, ei au luat Legea,
care le fusese descoperită de Dumnezeu, și au făcut din ea o sursă de
mântuire. Legea este bună, dar nu poate să mântuiască pe nimeni. Ea
nu face pe nimeni neprihănit, ci doar îi descoperă omului păcătoșenia
și îl face conştient de nevoia după neprihănire. De aceea, Pavel declară
că Hristos este „sfârșitul” Legii. Hristos nu este sfârșitul Legii în sensul
că i-a pus capăt, că a desfiinţat-o, ci în sensul că El este „scopul”, sau
„ţinta” ei, Cel către care arată ea. Legea îl conduce pe păcătos la Hristos,
care poate să-l mântuiască. Ea le aduce aminte creștinilor că Hristos
este neprihănirea noastră (Romani 10:4).
Cei care iau Legea în serios sunt expuși permanent pericolului
legalismului, sunt tentaţi să-și creeze „o neprihănire a lor înșiși”. Ce
putem face pentru a ne feri de acest pericol?
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III. Lecţii din sanctuarul ceresc
(Recitiţi împreună în grupă Daniel 8:14.)
Crucea este numai unul dintre elementele planului de mântuire. Fără
îndoială, ea este elementul central, însă lucrarea de mântuire se continuă
cu activitatea din sanctuarul ceresc și cu eradicarea finală a păcatului.
Dacă moartea Domnului Isus pe cruce a făcut ca Legea să fie abolită, de ce
mai subliniază Pavel în Epistola către evrei lucrarea Domnului nostru în
calitate de mare-preot?
Pentru Pavel, crucea și sanctuarul ceresc nu sunt două realităţi care
se exclud, ci două elemente ale aceluiași plan divin de mântuire care au
fost reproduse la scară redusă în sanctuarul pământesc și în serviciile lui.
Această realitate importantă a fost prezentată în scrierile profetice ale lui
Daniel, în special în Daniel 8 unde, în contextul descrierii succesiunii puterilor lumii, este amintită puterea cornului mic care avea să atace sanctuarul și serviciul lui sacrificial (Daniel 8:9-11) și care avea să încerce să
schimbe „vremurile și legea” (Daniel 7:25). La întrebarea despre perioada
de timp în care poporul lui Dumnezeu avea să suporte această putere blasfematoare, iată răspunsul din Daniel 8:14: „Și el mi-a zis: «Până vor trece
două mii trei sute de seri și dimineţi, apoi Sfântul Locaș va fi curăţit.»” În
această scenă a judecăţii din timpul sfârșitului (compară și cu Daniel 7),
Ziua Ispășirii este pusă în legătură cu soluţia finală la problema păcatului.
În descrierea succesiunii evenimentelor, problema nu este Legea, ci modul
greșit în care o înţelegem noi. Ea stă la baza planului de mântuire și scoate
în evidenţă caracterul Dătătorului ei. Ea ne arată păcatul așa cum este –
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1 Petru 1:19; Apocalipsa 5:6). Ei au înţeles implicaţiile jertfei Sale abia
după ce El a fost răstignit și a înviat. Scriitorul Epistolei către evrei este
pe deplin conștient de relaţia dintre moartea și lucrarea cerească a Domnului
Isus și legea jertfelor din Vechiul Testament. El amintește în Evrei 9:15
despre jertfa de ispășire adusă de Isus pe cruce pentru a acoperi toate abaterile. Câteva versete mai departe, el descrie intrarea lui Isus în
sanctuarul ceresc (în cel original, nu în copia lui de pe pământ, cum se
specifică în Exodul 25:9) și lucrarea pe care o desfășoară acolo (Evrei
9:24-26) în scopul ștergerii definitive a păcatului. La încheierea acestei
lucrări, Domnul Isus Se va întoarce pentru a le aduce mântuirea celor
care Îl așteaptă (Evrei 9:27,28).
De discutat: Care sunt implicaţiile numelui de „Miel al lui Dumnezeu”
care I-a fost dat lui Isus?

Joi, 15 mai

Pedagogul (Galateni 3:19-24)

La fel ca în Epistola către romani, și în Epistola către galateni Pavel
arată că scopul Legii este să definească păcatul, și nu să-i facă pe oameni neprihăniţi (Galateni 3:19,21).

5. Citește Galateni 3:23,24. Ce imagini întrebuinţează Pavel aici pentru
a arăta care este scopul Legii? Care crezi că este înţelesul acestor imagini?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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În versetul 24, se afirmă că Legea ne-a fost un îndrumător, sau un
pedagog, spre Hristos. În lumea antică, termenul grec pentru „pedagog” se referea la sclavul instruit, angajat de familiile înstărite pentru
a-i ajuta pe copii la învăţătură. El avea sarcina de a-i învăţa pe acești
copii autodisciplina. Deși era sclav, el avea autoritatea de a lua măsurile necesare pentru a-i ţine în frâu, chiar dacă aceasta presupunea
recurgerea la pedepse fizice. În momentul în care copiii ajungeau la
vârsta maturităţii, pedagogul nu mai avea autoritate asupra lor.
În lumina acestor explicaţii despre rolul pedagogului, care crezi că
este scopul Legii în cazul celor care au primit mântuirea prin Hristos?
După încetarea autorităţii pedagogului, era de așteptat ca tânărul
să dea dovadă că și-a însușit lecţiile prin faptul că era în stare să ia decizii mature. În mod asemănător, este de aşteptat ca omul credincios,
odată ieşit de sub condamnarea Legii şi devenit matur în credinţă, să
acţioneze în conformitate cu principiile Legii.
Pe lângă acest rol de pedagog, Legea avea și funcţia de paznic, sau
de gardian, care trebuia să-l ocrotească pe credincios „înainte de venirea credinţei” (Galateni 3:23). Observăm și aici că Hristos este „sfârșitul”, sau „ţinta" Legii, întrucât Legea ne îndrumă spre Hristos „ca să fim
socotiţi neprihăniţi prin credinţă” (versetul 24).
Citește cu atenţie Galateni 3:21. Ce declaraţie din acest text înlătură definitiv ideea că omul poate fi mântuit prin ascultarea de
Lege? De ce este aceasta o veste bună pentru noi? Pregătește-te să
prezinţi în cadrul grupei răspunsul la această întrebare.
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Comentarii pentru instructori
un comportament distructiv, înjositor și egocentric, care ne desparte de
Creator și de Sursa vieţii.
De discutat: De ce este sanctuarul ceresc atât de important în teologia
și în mesajul Epistolei către evrei? Ce ne învaţă sanctuarul ceresc despre
planul de mântuire și despre natura păcatului?

3. APLICĂ!

Întrebări aplicative
 Ce putem face pentru a nu confunda Legea cu Sursa mântuirii noastre?
 Ce putem face pentru a nu privi Cele Zece Porunci ca pe o listă cu
restricţii, ci ca pe un semn al dragostei lui Dumnezeu?
 Cum ne putem da seama dacă riscăm să devenim legalişti?

4. ILUSTREAZĂ!
Să presupunem că lucrezi ca salvamar la un bazin mare de înot. La un
moment dat, observi că un băieţel sare în apă de pe trambulina cea mai
înaltă și că nu mai reușește să iasă la suprafaţă. Sari imediat în ajutor și îl
resuscitezi. A doua zi, băieţelul repetă figura. După ce îl salvezi din nou, el
îţi spune: „Știu că o să mă salvezi de fiecare dată, de aceea nu trebuie să
respect regula care spune că au voie să sară de pe trambulină numai cei
care știu să înoate.” Ce i-ai spune? Cum se aplică această ilustraţie la păzirea Legii de către creștin după ce a fost mântuit?
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Studiul 7

Întrebări pentru meditaţie
 Ce înseamnă faptul că Hristos este ţinta (sfârşitul) Legii (Romani
10:4)?
 Ce deiniţie a păcatului preferi: „păcatul este călcarea Legii” sau
„păcatul este fărădelege”? Care este deosebirea?
 De ce le este greu creştinilor să înţeleagă valabilitatea neîntreruptă
a Legii în viaţa omului mântuit prin har?

Vineri, 16 mai

Studiu suplimentar

Studiul 7

„[Legea] ne descoperă păcatul, ne face să simţim nevoia după
Hristos și să alergăm la El pentru a primi iertarea și pacea, prin pocăinţă faţă de Dumnezeu și credinţă în Domnul nostru Isus Hristos. (…)
Cele Zece Porunci nu trebuie să fie privite atât de mult din perspectiva interdicţiilor, cât din perspectiva milei. Interdicţiile sunt garanţia sigură a fericirii care vine prin ascultare. Când este primită prin
Hristos, Legea lucrează în noi curăţia caracterului, care ne va aduce
bucurie de-a lungul veacurilor veșniciei. Pentru cel ascultător, ea este
un zid de apărare. Noi vedem în ea bunătatea lui Dumnezeu care, prin
faptul că le descoperă oamenilor principiile neschimbătoare ale neprihănirii, caută să-i apere de relele care vin ca urmare a nelegiuirii.” – Ellen
G. White, Solii alese, cartea 1, p. 234, 235

Întrebări pentru discuţie
1. Discutaţi în cadrul grupei despre minunata speranţă pe care o găsim în Galateni 3:21. Prin ce cuvinte este prezentată aici Evanghelia
harului? Prin ce cuvinte este combătut legalismul?
2. Viaţa evlavioasă nu este opţională pentru cei care se numesc copii
ai lui Dumnezeu. Mulţi oameni, bine intenţionaţi de altfel, subliniază nevoia noastră de a ajunge la „desăvârșire” pentru a intra în
Împărăţia cerului. Din nefericire, ei susţin că autosuicienţa este
cheia spre mântuire și ignoră realitatea naturii umane păcătoase.
Adevărul este că oamenii sunt nevoiţi să trăiască având anumite înclinaţii spre păcat, pe care le-au moștenit, şi sunt permanent
asaltaţi de ispite. Adepţii concepţiei amintite mai sus consideră că
faptele constituie barometrul mântuirii lor. Privind spre ei înșiși, se
descurajează. Căci cine dintre noi se poate ridica vreodată la înălţimea sinţeniei lui Dumnezeu și a standardelor Legii Sale? Ce putem
face pentru a duce o viaţă de evlavie și credincioșie, fără să ajungem
să ne punem speranţa mântuirii în altceva decât în neprihănirea lui
Hristos?
3. Care este scopul Legii?
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