Studiul 10

31 mai – 6 iunie

Hristos, Legea şi legămintele
Pentru studiul din această săptămână, citește: Geneza 9:12-17; 17:2-12;
Galateni 3:15-28; Deuteronomul 9:9, Evrei 10:11-18; 9:15-28.
Sabat după-amiază

Hotărârea de a salva omenirea a fost luată de Dumnezeu în veșnicie şi ne-a fost descoperită de-a lungul istoriei prin legăminte. Biblia
ne vorbește despre „legăminte”, la plural (Romani 9:4; Galateni 4:24;
Efeseni 2:12), însă, în realitate, există un singur legământ, cel al harului, în care mântuirea le este oferită, pe baza meritelor lui Isus, celor
care revendică prin credinţă aceste merite. Folosirea pluralului ne arată că Dumnezeu Și-a exprimat intenţia de a ne mântui prin repetarea
aceluiași legământ în diferite forme, în funcţie de timp şi de situaţie,
dar legământul este unul singur: legământul veșnic al harului divin
mântuitor. În centrul lui se află îndurarea Domnului nostru, pe care
Biblia o echivalează uneori cu legământul însuși (Deuteronomul 7:9;
1 Împăraţi 8:23; Daniel 9:4). Ca parte a acestui legământ, Dumnezeu
îi cheamă pe copiii Săi să asculte de Legea Sa, nu pentru ca să poată fi
mântuiţi, ci pentru că au fost mântuiţi. Legea și harul s-au aflat dintotdeauna în inima legământului Său.

Un proiect pentru inima ta
Pentru meditaţie și rugăciune
„Nu trebuie să credem că, dacă aceia care ne-au vătămat nu vin să-și mărturisească răul pricinuit, noi suntem îndreptăţiţi să nu-i iertăm. E datoria lor,
fără îndoială, să-și umilească inima prin pocăinţă și mărturisire, dar noi trebuie
să avem compătimire faţă de cei care ne-au rănit și nu trebuie să ţinem necaz
pe ei și să ne tot gândim la ce ni s-a făcut.” – Ellen G. White, Cugetări de pe
Muntele Fericirilor, p. 113, 114
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Textul de memorat: „Și tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui
legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea
din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi
să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită.” (Evrei 9:15)

Duminică, 1 iunie

Semnele legământului (Geneza 9:12-17)

Mai simplu, legământul poate fi definit ca un acord stabilit între
două părţi în baza unor promisiuni făcute fie de una dintre părţi, fie de
ambele. Există două tipuri mari de acorduri. În primul tip, ambele părţi
implicate îşi exprimă consimţământul faţă de termenii contractului și
fac anumite promisiuni, jurăminte, angajamente. Exemple: legământul de căsătorie, contractul de fuziune a două companii, un contract
de vânzare-cumpărare. În cazul celui de-al doilea tip, una dintre părţi
iniţiază acordul, precizând angajamentele și obligaţiile care nu se negociază, iar cealaltă parte este invitată să intre în acest acord. Exemplu:
un contract de școlarizare. În ambele cazuri, fiecare parte are dreptul
să se retragă, însă, de regulă, va suporta anumite consecinţe (cel care
nu își achită împrumutul ipotecar pierde casa, cetăţeanul care refuză
să achite taxele este dat în judecată).
De regulă, legământul era pecetluit cu cel puţin un simbol. Astăzi,
pentru astfel de contracte se face un act care se semnează și pe care
se pune o ștampilă. În cazul căsătoriei, cuplul primește un certificat
de căsătorie. Actul întocmit, certificatul acesta nu este legământul în
sine, ci este (în)semnul intrării într-un anumit legământ, este dovada
palpabilă a încheierii unui contract.

1. Care este semnul și care este legământul în ﬁecare dintre situaţiile
prezentate în Geneza 9:12-17 și 17:2-12? Care sunt deosebirile dintre
aceste două legăminte?
______________________________________________________________
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______________________________________________________________

În Geneza 9:9, Dumnezeu făgăduiește să nu mai distrugă lumea
noastră printr-un potop. Semnul acestui legământ, curcubeul, trebuia
să le amintească tuturor de promisiunea Sa. La fel și în celălalt caz:
semnul circumciziei trebuia să-i aducă aminte fiecărui bărbat evreu
despre rolul poporului lui Dumnezeu în binecuvântarea popoarelor.
În ce privește deosebirile, primul legământ este încheiat cu întreaga
omenire, pe când al doilea este încheiat doar cu poporul Israel. De asemenea, în primul legământ, oamenii nu au nicio obligaţie; indiferent ce
fac ei, Dumnezeu Își onorează jurământul. În schimb, în cel de-al doilea
caz, poporul Israel are anumite obligaţii.
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Obiecvele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să înţeleagă că atât Vechiul,
cât şi Noul Legământ se întemeiază pe credinţa în Isus.
La nivelul sentimentelor: Să preţuiască privilegiul de a i parte a
legământului cu Dumnezeu.
La nivel practic: Să ceară cu încredere împlinirea făgăduinţelor Sale.

SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoşnţe: Vechiul şi Noul Legământ al harului
A. Care este deosebirea dintre o promisiune şi un legământ?
B. De ce a ales Dumnezeu să încheie un legământ cu vechiul Israel şi,
ulterior, cu biserica creştină?
C. De ce este nevoie de un simbol vizibil la încheierea unui legământ?
D. Ce dovezi avem că legământul de la Sinai a avut valabilitate
universală?

II. Senmente: Privilegiul parteneriatului
A. Cum putem avea încredere că Dumnezeu ne-a pregătit un loc în cer,
în ciuda faptului că acum suntem limitaţi la viaţa pe acest pământ?
B. De care binecuvântări din legământul cu Dumnezeu te-ai bucurat
deja?
C. Astăzi nu mai trebuie să aducem jertfe de animale. Ce putem face
totuşi pentru a rămâne conştienţi de preţul uriaş plătit de Domnul
Hristos pentru noi?
A. Ce condiţii trebuie să îndeplinim pentru a putea revendica împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu?
B. Cum putem intra în legământ cu Dumnezeu? Cine ia această
iniţiativă?
C. Ce înseamnă să avem Legea lui Dumnezeu scrisă în inimă (Ieremia
31:33)?
Rezumat: Atât Vechiul, cât și Noul Legământ reprezintă o reafirmare a
legământului harului, pe baza căruia mântuirea îi este oferită păcătosului
prin credinţa în jertfa ispășitoare a Domnului Hristos.
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III. Pracc: Revendicarea promisiunii

Luni, 2 iunie

Făgăduinţele legământului

Legămintele se întemeiază pe niște promisiuni. De altfel, cuvântul
„legământ” este sinonim cu „promisiune”, „angajament”. În momentul
încheierii unui acord, este de așteptat ca persoana care promite că va
face un anumit lucru să aibă capacitatea de a-l aduce la îndeplinire.
În Vechiul Testament sunt amintite unele legăminte încheiate
pentru a aplana anumite conflicte locale (Geneza 31:43-54). După cum
observăm în cazul lui Iacov și Laban, legământul putea fi încheiat între
două comunităţi sau în interiorul unei comunităţi. Monumentul ridicat
la Miţpa era semnul înţelegerii la care au ajuns cele două familii. Termenii înţelegerii erau valabili atâta timp cât cele două părţi erau în viaţă.
Spre deosebire de acest legământ al oamenilor, legămintele stabilite de
Yahweh cu Noe și cu Avraam aveau valabilitate veșnică.

2. Ce clariﬁcări găsim în Galateni 3:15-28 cu privire la faptul că legământul
încheiat de Dumnezeu cu Avraam nu îl viza numai pe Avraam?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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În Biblie, sunt consemnate mai multe legăminte universal valabile,
în care Dumnezeu face anumite promisiuni întregii omeniri. La potop,
de pildă, văzând modul în care a fost afectat pământul, El făgăduiește
să nu mai îngăduie niciodată ca lumea creată să fie devastată de ape.
În cazul lui Avraam, El a văzut nevoia oamenilor după neprihănire şi a
promis să binecuvânteze toate neamurile pământului prin sămânţa lui
Avraam (Geneza 22:18).
La Sinai, Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul evreu, dar și
acest legământ este universal valabil. Astfel, se precizează că străinul
putea să se alăture poporului ales (vezi, de exemplu, Exodul 12:48,49)
și că misiunea israeliţilor era să fie o lumină în lume (Exodul 19:5,6).
Ai reușit să înţelegi semnificaţia legământului pe care l-ai încheiat cu Dumnezeu? Ce ţi-a promis El? Ce obligaţii ai tu?
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. MOTIVEAZĂ!

În lumea contemporană, ideea de a-ţi lua un angajament solemn pare
foarte învechită. Există totuși un tip de angajament solemn, de legământ,
dorit de mulţi, prin care speră să găsească dragostea și siguranţa mult visată: căsătoria. Din nefericire însă, în ciuda jurământului de a se iubi până
când moartea îi va despărţi, mulţi aleg să se despartă și să meargă pe căi
diferite.
Pentru Krickitt și Kim Carpenter divorţul nu a fost o opţiune. La zece
săptămâni după nuntă, au fost implicaţi într-un groaznic accident de mașină. Krickitt a stat în comă timp de patru luni. După ce și-a recăpătat cunoștinţa, nu și-a amintit nimic din evenimentele petrecute în ultimii doi
ani și nu și-a recunoscut soţul. Când părinţii i-au spus că era căsătorită
cu Kim, ea a acceptat acest fapt, deși nu simţea dragoste pentru el și nici
nu-i plăcea de el. A ales să rămână cu el, deși nu-și amintea de jurământul
rostit la nuntă. A ales să înveţe să-l iubească din nou, chiar dacă știa că nu
avea să-i fie simplu. Dar și Kim a luat o decizie. Îi promisese soţiei lui să
rămână alături de ea și la bine, și la rău. Ei nu-i mai plăcea să-l aibă prin
preajmă, dar el a făcut eforturi pentru a-i recâștiga iubirea. Amândoi au
decis să păstreze legământul căsătoriei. La trei ani după accident, cei doi
au participat la o nouă ceremonie de căsătorie, spre a crea noi amintiri
pentru Krickitt. Acum, la aproape douăzeci de ani după acest incident, ei
au o căsnicie fericită. (Preluat din cartea The Vow: The Kim and Krickitt
Carpenter Story.)
Dumnezeu a încheiat cu omenirea un legământ veșnic al harului, dar
oamenii l-au încălcat de nenumărate ori. În această situaţie, Dumnezeu
ar fi putut alege pur și simplu să renunţe la noi. Dar El a decis să rămână
credincios.
Activitate introductivă: Daţi exemple de înţelegeri, învoieli sau convenţii utilizate în societate.
De discutat: De ce își încalcă oamenii promisiunile? De ce Dumnezeu
este credincios promisiunilor Sale?
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Pasajul central: Evrei 10:12-18
Ideea centrală pentru creștere spirituală: Atât Vechiul, cât și Noul
Legământ reflectă legământul veșnic al harului oferit tuturor celor care
revendică meritele Domnului Isus prin credinţă.

Marţi, 3 iunie

Tablele legământului

De obicei, legământul se baza pe anumite promisiuni, însă, înainte
de îndeplinirea lor, trebuiau satisfăcute anumite condiţii. Condiţia legământului cu Avraam era circumcizia tuturor copiilor de sex bărbătesc
născuţi în familia lui sau în familiile descendenţilor lui. În ce priveşte
legământul cu Israel, cerinţele au fost scrise de Dumnezeu cu degetul
Său pe două table de piatră (Deuteronomul 9:8-11). Aceste cerinţe, cunoscute sub denumirea de „Cele Zece Porunci”, constituiau fundamentul legământului veșnic al lui Dumnezeu cu toţi oamenii. Tablele de piatră cu Cele Zece Porunci mai sunt numite și „tablele legământului” (vezi
Deuteronomul 9:9), deoarece ele detaliază condiţiile legământului.
Decalogul nu are menirea de a complica viaţa celor care intră în legământ
cu Dumnezeu, ci este expresia dragostei Sale și, ca atare, a fost dat spre
binele celor care intră în acest legământ.

3. Ce argumente găsim în Ieremia 31:31-34 și Evrei 10:11-18 cu privire la
valabilitatea permanentă a Legii lui Dumnezeu în cadrul noului legământ?
______________________________________________________________
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În cadrul vechiului legământ, încheiat la Sinai, israeliţii și cei care
se alăturau comunităţii lor făceau dovada credincioșiei lor prin păzirea
poruncilor Decalogului. Când cineva încălca o poruncă, avea datoria să
aducă un animal ca jertfă pentru a fi iertat de păcat.
Şi în cadrul noului legământ, încheiat pe Golgota, copiii lui Dumnezeu
au obligaţia de a păzi Cele Zece Porunci. Diferenţa este că, atunci când
păcătuieşte, omul nu mai aduce o jertfă, întrucât Domnul Isus S-a oferit ca jertfă desăvârșită pentru toţi oamenii (Evrei 9:11-14). Legământul nou este mai bun decât cel vechi, deoarece acum putem cere, prin
credinţă, împlinirea făgăduinţelor de iertare făcute prin jertfa Sa.
„Există speranţă pentru noi atâta timp cât intrăm în legământul avraamic, legământul harului prin credinţa în Hristos Isus.” – Ellen G. White,
Comentariul biblic AZȘ, vol. 6, p. 1077
Ce înseamnă să ai Legea lui Dumnezeu scrisă în inimă? Ce aduce
această scriere în inimă faţă de simpla înţelegere cu mintea a Legii
Sale?
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2. APROFUNDEAZĂ!

II. Legământul veșnic
(Revedeţi împreună, în grupă, Evrei 13:20.)
Atitudinea lui Dumnezeu faţă de omenire nu s-a schimbat de-a lungul
timpului, dar „s-a adaptat situaţiei”. Dumnezeu a încheiat legăminte în
diferite momente ale istoriei pământului cu diverși oameni, începând cu
Adam (Geneza 3:15-21) și continuând cu Noe (Geneza 6:18-20 și 9:9-11),
Avraam (Geneza 12:1-3; 15:1-5; 17:1-14) etc. și, de fiecare dată, Și-a „ajustat” legământul, făcându-l să fie potrivit pentru situaţia și pentru epoca
respectivă. Semnul legământului cu Noe a fost curcubeul – ceva într-adevăr semnificativ pentru Noe și familia lui. Semnul legământului cu Avraam
a fost circumcizia. Legământul încheiat la Sinai, marcând eliberarea din
sclavie, a cuprins o serie de legi scrise care reașezau practica anterioară.
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Comentariu biblic
I. Despre legământ
(Revedeţi în grupă ce presupunea încheierea unui legământ în timpurile
Vechiului Testament, potrivit cu Geneza 15.)
În vremurile biblice, încheierea unui legământ era un eveniment special. La popoarele vecine cu Israel, legământul era un acord politic solemn și
era însoţit de jurăminte și promisiuni. Erau invocate zeităţile părţilor care
intrau în legământ și erau enumerate anumite binecuvântări și blesteme.
Adesea, procedura includea și aducerea de jertfe sau vărsarea de sânge.
În ebraică, termenul specific pentru încheierea unui legământ este karat
berith, „a tăia un legământ”. Legământul era marcat prin înjunghierea unui
animal cu scopul de a ilustra pedeapsa pe care avea să o sufere cel care nu
respecta învoiala (compară cu Geneza 15).
În Biblie, termenul „legământ” apare prima dată în Geneza 6:18, când
Dumnezeu îl alege pe Noe. Dar noţiunea aceasta existase și mai înainte.
Jertfa subînţeleasă din Geneza 3:21 făcea parte din legământul mai amplu prin care Dumnezeu promisese să ofere un Mântuitor, iar Noul Testament afirmă că planul de mântuire a fost conceput înainte de crearea lumii
noastre (1 Corinteni 2:7; 2 Tesaloniceni 2:13,14). Potrivit unor versiuni
ale Bibliei, Apocalipsa 13:8 afirmă că Mielul (simbolul Domnului Hristos)
a fost înjunghiat „de la întemeierea lumii”, deci planul de mântuire exista
deja când a fost adusă la existenţă lumea noastră.
De discutat: Ce cuvânt sau concept actual am putea folosi în locul cuvântului „legământ” din textele biblice?

Miercuri, 4 iunie

Legământul şi Evanghelia (Evrei 9:15-22)

Încălcarea legămintelor biblice era pedepsită aspru. Astfel, Yahweh
i-a atras atenţia lui Avraam că nou-născutul de parte bărbătească care
rămânea netăiat împrejur trebuia nimicit (Geneza 17:14). De asemenea, o serie întreagă de blesteme era rostită asupra celor care refuzau
să respecte condiţiile legământului încheiat la Sinai (Deuteronomul
27:11-26). Pedeapsa finală pentru cei care încălcau condiţiile legământului era moartea (Ezechiel 18:4). Consecinţa aceasta rămâne valabilă
și în cazul noului legământ: celor care refuză să păzească Legea lui
Dumnezeu le este refuzată intrarea în viaţa veșnică (Romani 6:23).

4. Cum este prezentată Evanghelia în Evrei 9:15-28?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Aici se arată rolul Domnului Hristos în asigurarea vieţii veșnice
pentru credincioși. El este „Mijlocitorul unui legământ nou” care, prin
moartea Lui, le oferă viaţa veșnică celor care nu ar merita decât moartea veșnică.
În versetele 16 şi 17, unele versiuni ale Bibliei (între care și versiunea Cornilescu) trec de la discuţia despre „legământ” la cea despre
„testament”, deși în textul original este utilizat același cuvânt ca în versetul 15. Pavel folosește aici prilejul de a prezenta moartea Domnului
Isus pentru noi. Privit în acest context, pasajul îi amintește credinciosului că, dacă Hristos nu ar fi murit, ar fi trebuit să moară păcătosul,
așa cum prevedea legământul. Datorită morţii Domnului Isus, păcătosul poate fi acoperit și curăţit cu sângele Său şi poate intra în rândurile
„celor ce-L aşteaptă” (Evrei 9:28).
„Atunci vom ști că neprihănirea noastră este într-adevăr ca o haină murdară și că numai sângele lui Hristos ne poate curăţa de întinarea păcatului și ne poate înnoi inimile după asemănarea Sa.” – Ellen G.
White, Calea către Hristos, p. 29
Dumnezeu Însuși, în persoana lui Isus, a purtat pedeapsa pentru
păcatele noastre ca să ne scutească pe noi de ea. Ce ne spune aceasta
despre caracterul Său? Ce motive avem să ne încredem cu totul în El?
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III. Vechi sau nou
(Revedeţi împreună, în grupă, 2 Corinteni 3:14.)
În Noul Testament, expresia „vechiul legământ” apare ca atare numai
în 2 Corinteni 3:14. În rest, putem deduce că legământul vechi este unul
dintre cele „două legăminte” din Galateni 4:24 și „legământului dintâi” din
Evrei 8:7,13; 9:1,15,18. Pentru a înţelege sensul acestor afirmaţii, trebuie
să cunoaștem contextul în care au fost scrise epistolele. La data aceea, biserica creștină se confrunta cu o puternică opoziţie din partea creștinilor
iudei care își doreau ca legea iudaică (inclusiv legile privitoare la curăţia ritualică) să fie păstrată în teologia bisericii. În epistolele sale, Pavel
a combătut această idee, întrucât ea transforma Legea într-un mijloc de
mântuire și o așeza în locul lui Hristos.
Pentru a face o distincţie clară între legământul „vechi” și cel „nou”,
este util să abordăm subiectul circumciziei. Circumcizia a fost una dintre
condiţiile „legământului veșnic” încheiat de Dumnezeu cu Avraam (Geneza 17), care prevedea ca fiecare descendent de sex masculin al lui Avraam
să fie tăiat împrejur în a opta zi de la naștere. Acest semn (care era atât public, întrucât era un ritual, cât și personal, fiindcă puţini oameni îl puteau
vedea) a fost stabilit de Dumnezeu și avea să le aducă aminte evreilor că
ei erau poporul Său. Profetul Ieremia, utilizează circumcizia ca pe un simbol al unui angajament profund, care depășește îndeplinirea automată a
unui ritual: „Tăiaţi-vă împrejur pentru Domnul, tăiaţi-vă împrejur inimile,
oamenii lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului…” (Ieremia 4:4). Circumcizia
devine astfel semnul exterior al unei atitudini interioare și al unui angajament al inimii. La fel, în Ieremia 6:10: „Cui să vorbesc și pe cine să iau
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Deasupra tuturor, este legământul veșnic (Evrei 13:20) exprimat prin
jertfa lui Hristos pe cruce. Într-un anumit sens, fiecare dintre diferitele
legăminte menţionate în Scriptură este practic o replică „contextualizată”
a legământului de dinainte de a fi creată lumea. Ca să înţelegem ideea, să
ne gândim la celebra păpușă rusească Matrioșka. În prima păpușă, găsim
o alta, asemănătoare, dar puţin mai mică; în a doua, găsim alta, mai mică,
și tot așa până la ultima și cea mai mică. Toate păpușile seamănă între ele,
diferă doar ca mărime și, uneori, culoare.
De discutat: În lumea noastră, cuvântul „vechi” este asociat cu ideea
de „perimat” sau „depășit”, iar „nou” cu ideea de „proaspăt” și „modern”. Ce
înseamnă legământul „nou” și legământul „vechi”? Care este relaţia dintre
ele?

Joi, 5 iunie

Beneﬁciile legământului (Efeseni 2:6)

În unele tipuri de contracte, părţile se pot bucura de beneficii înainte de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contract. Acesta poate
fi cazul celui care cumpără o casă: poate locui în ea înainte să achite
toată suma. Sau cazul cetăţeanului care se bucură de serviciile publice
oferite de guvern înainte de a începe să plătească taxe. La fel, cei care
intră în legământ cu Dumnezeu pot începe să se bucure de beneficiile
legământului înainte de împlinirea condiţiilor.
Un exemplu de beneficiu este evitarea durerii și a suferinţei care
sunt urmarea nerespectării poruncilor lui Dumnezeu. Cine nu ştie din
proprie experienţă câtă supărare aduce călcarea Legii? Însă, de multe
ori, consecinţele dureroase nu sunt suportate numai de călcătorul Legii, ci și de cei apropiaţi lui.

5. Ce alte beneﬁcii vin din legământul cu Domnul în care am intrat?
2 Corinteni 4:16-18 ________________________________________
________________________________________________________
1 Ioan 5:11-13 ____________________________________________
________________________________________________________
Filipeni 1:6 _______________________________________________
________________________________________________________
Ioan 5:24 ________________________________________________
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________________________________________________________
Domnul Isus folosește un limbaj foarte categoric atunci când declară că acela care crede în El „a trecut din moarte la viaţă” (Ioan 5:24).
Cel credincios este atât de sigur de mântuire, încât, deși trăiește pe
acest pământ, poate afirma că se află „în locurile cerești, în Hristos
Isus” (Efeseni 2:6).
Dacă cineva ţi-ar pune întrebarea: „Ce înseamnă versetul din
Efeseni 2:6 unde se spune că «ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești»?”, ce răspuns ai da? Ce argumente ai putea să aduci?
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Comentarii pentru instructori
martor ca să M-asculte? Urechea lor este netăiată împrejur și nu sunt în
stare să ia aminte.” Menţionarea circumciziei în ambele legăminte biblice
ne arată că între ele există o relaţie strânsă și că denumirea de „vechi” și
de „nou” este inadecvată.
De discutat: De ce i-a combătut apostolul Pavel cu atâta vehemenţă pe
iudeii creștini care susţineau că circumcizia și alte legi ceremoniale trebuiau să fie respectate de noua comunitate creștină? Nu era vorba aici doar
de o chestiune de toleranţă culturală și de acomodare la o cultură? De ce
era ceva atât de însemnat?

3. APLICĂ!

Întrebări aplicative
 Ce semne ale legământului nostru cu Dumnezeu ne aduc aminte de
făgăduinţele Sale?
 Făgăduinţa lui Dumnezeu de a ne dărui viaţa veşnică este cuprinsă
în legământ? Dacă da, ce trebuie să facem pentru a o revendica?
 Toate legămintele funcţionează pe principiul „după faptă şi răsplată”
– binecuvântări pentru respectarea condiţiilor şi blesteme pentru
încălcarea lor. Ce binecuvântări ai avut când ai ascultat de legile lui
Dumnezeu? Ce consecinţe ai suferit ca urmare a încălcării lor?

4. ILUSTREAZĂ!
În legământul cu israeliţii, cel care încălca o poruncă aducea un animal
ca jertfă, și aceasta costa. În legământul nou, nu ni se mai cere să aducem
jertfe, întrucât Domnul Isus S-a oferit ca jertfă pentru noi. Gândiţi-vă la câteva metode care să vă ajute să nu uitaţi preţul plătit de Hristos pentru noi.
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Întrebări pentru meditaţie
 De ce sunt numite tablele cu Cele Zece Porunci „tablele legământului”?
 În Evrei 9:15 se airmă că Domnul Isus este „Mijlocitorul unui legământ nou”. De ce avem nevoie de un mijlocitor când este vorba de
legământ?
 De ce este esenţială vărsarea de sânge în ambele legăminte?
 Ce deosebiri şi ce asemănări există între cele două legăminte?

Vineri, 6 iunie

Studiu suplimentar

Pentru aprofundarea subiectului, citește capitolul „Legământul harului”, p. 131-137, din Harul uimitor al lui Dumnezeu de Ellen G. White
„«Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta»
(Geneza 22:18). Făgăduinţa aceasta arăta spre Hristos. Aşa a înţeles-o
Avraam şi s-a încrezut în Hristos pentru iertarea păcatelor. Credinţa
aceasta a fost cea care i-a fost socotită ca neprihănire. De asemenea,
legământul cu Avraam a păstrat autoritatea Legii lui Dumnezeu. (…)
Legământul avraamic a fost ratificat cu sângele lui Hristos și se numește «al doilea» sau «noul» legământ, fiindcă sângele prin care a fost
pecetluit a fost vărsat după sângele primului legământ. (…)
Legământul harului nu este un adevăr nou, fiindcă el a existat în
mintea lui Dumnezeu din veșnicie. De aceea este numit „legământul
veșnic". (…)
Există speranţă pentru noi atâta timp cât intrăm în legământul
avraamic, care este legământul harului prin credinţa în Hristos Isus.”
– Ellen G. White, The Faith I Live By, p. 75

1.
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2.

3.
4.

Întrebări pentru discuţie
Ce ne spun Exodul 31:16 și Isaia 54:4-6 despre locul Sabatului în
cadrul legământului? Vezi și Ezechiel 20.
Se airmă adeseori că legământul vechi, încheiat cu Avraam, a fost
legământul faptelor, dar cel nou este legământul harului. De ce este
greșită ideea aceasta? Ce texte biblice dovedesc că este vorba despre
un singur legământ al harului? Ce texte arată că mântuirea nu a fost
niciodată prin fapte, ci numai prin har?
De ce este numit acest legământ „legământul cel veșnic” (Evrei
13:20, Ezechiel 37:26)?
Dumnezeu a promis că nu va mai distruge niciodată lumea prin potop, iar semnul a fost curcubeul. Dacă potopul ar i fost un eveniment local, ce valoare ar avea această făgăduinţă a Sa? Cum putem
demonstra că negarea potopului global este practic un atac asupra
Bibliei?
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