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7-13 iunie

Apostolii şi Legea
Pentru studiul din această săptămână, citește: Romani 3:31; 6:15; Faptele
apostolilor 10:9-14; Ioan 15:1-11; Iacov 2:1-26; Evrei 3:7-19; Iuda, vers. 5-7.
Sabat după-amiază
Textul de memorat: „Așa că Legea, negreșit, este sfântă și porunca
este sfântă, dreaptă și bună.” (Romani 7:12)

Un proiect pentru inima ta
Pentru meditaţie și rugăciune
„Noi nu suntem iertaţi pentru că iertăm, ci cum iertăm! Temeiul pentru
orice iertare se află în iubirea nemeritată a lui Dumnezeu, dar, prin atitudinea
noastră faţă de alţii, noi dovedim dacă ne-am însușit sau nu această iubire.” –
Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 211
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Dacă avem atât de multe dovezi cu privire la valabilitatea neîntreruptă
a Legii lui Dumnezeu, de ce unii creștini continuă să combată acest adevăr? Mai întâi, așa cum am văzut, unii citesc anumite texte din Noul Testament care condamnă înţelegerea greșită a rolului Legii, dar trag concluzia că problema ar fi Legea însăşi. În consecinţă, ei declară că Cele Zece
Porunci nu mai sunt obligatorii pentru cei care au intrat în noul legământ.
În al doilea rând, alţii sunt atât de convinşi că Sabatul nu mai trebuie
respectat de creştini, încât, pentru a-și susţine opinia, pretind că toate
poruncile au fost ţintuite pe cruce odată cu Isus.
În al treilea rând, unii afirmă că nouă porunci au rămas în vigoare,
doar porunca a patra a fost modificată, în sensul că locul Sabatului zilei
a șaptea a fost luat de duminică, prima zi a săptămânii, care trebuie
păzită în cinstea învierii Domnului Isus.
Fiecare dintre aceste poziţii își are deficienţele ei. Săptămâna aceasta, vom studia despre atitudinea apostolilor faţă de Lege. Cu siguranţă
că ei au avut cunoștinţă despre tot ce a fost desfiinţat sau modificat
după moartea Domnului Hristos.

Duminică, 8 iunie

Pavel şi Legea

S-a afirmat, în mod greșit, că apostolul Pavel ar fi adevăratul fondator al creștinismului. Este adevărat că el ne ajută în mare măsură să
înţelegem învăţăturile creștine prin cele 13 epistole ale sale (din totalul de 27 de cărţi ale Noului Testament), însă, practic, toate învăţăturile
sale se regăsesc în celelalte cărţi ale Scripturii. Susţinătorii ideii că el
ar fi întemeietorul unei religii „noi” își bazează afirmaţia pe înţelegerea
eronată a învăţăturii sale despre Lege și har.

1. Ce se spune în Romani 3:28; 6:14; 7:4 și Galateni 3:24,25? De ce trag
unii concluzia, pe baza acestor texte, că Legea ar ﬁ fost desﬁinţată?
______________________________________________________________

Dacă sunt citite izolat, versetele acestea lasă, într-adevăr, impresia
că Legea nu mai este relevantă pentru creștini. Pentru a înţelege totuși
ce vrea să spună Pavel aici, este necesar să ţinem seama de context.

2. Studiază contextul, pasajele în care apar aceste aﬁrmaţii, acordând o
atenţie specială textelor din Romani 3:31; 6:15; 7:7-12 și Galateni 3:21.
Ce clariﬁcări ne aduc ele cu privire la concepţia lui Pavel despre Lege?
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______________________________________________________________

Cei care nu sunt familiarizaţi cu noţiunea de neprihănire prin credinţă pot avea impresia că Pavel se contrazice în aceste pasaje – într-un
verset spune despre creștin că nu mai este sub Lege, iar în versetul
imediat următor spune că totuși creștinul este dator să păzească Legea. Problema stă așa: Dumnezeu cere ca oamenii care pretind că sunt
ai Lui să fie neprihăniţi. Dar standardul neprihănirii este Legea. Când
se compară cu ea, oamenii înţeleg că sunt deficitari și că ea îi condamnă. Dacă Legea ar fi mijlocul prin care să fim mântuiţi, niciunul dintre
noi nu am putea spera să avem parte de veșnicie. Dar speranţa noastră
nu este legată de Lege, ci de Isus Hristos, care a păzit Legea în mod
desăvârşit și care ne permite să fim părtași la neprihănirea Sa (Romani
8:3,4). Creștinul este acum liber să asculte de Legea lui Dumnezeu,
fiindcă Hristos l-a scos de sub condamnarea ei (Romani 7:25 – 8:2).
Harul venit prin Hristos nu ne scutește de păzirea Legii, ci ne constrânge să ascultăm de ea.
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Obiecvele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să recunoască faptul că
apostolii nu susţin în scrierile lor că Legea ar i fost schimbată sau
desiinţată.
La nivelul sentimentelor: Să creadă în Cuvântul neschimbător al lui
Dumnezeu.
La nivel practic: Să creeze, prin stilul lor de viaţă, ocazii potrivite pentru prezentarea cu succes a Legii lui Dumnezeu.

SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoşnţe: Legea neschimbătoare a lui Dumnezeu
A. Care este unicul etalon după care poate i măsurată neprihănirea
cuiva?
B. De ce propovăduiau apostolii pocăinţa? Ce trebuiau să regrete oamenii?
C. Ce airmaţii din Epistola lui Iacov şi din Epistolele lui Pavel ne ajută
să evităm cele două concepţii greşite despre Lege?

II. Senmente: În ce constă dragostea?
A. Care este, potrivit apostolului Ioan, esenţa Legii? (Vezi 2 Ioan 6.)
B. Ce pot face creştinii ca să respecte Legea lui Dumnezeu cu conştiinţa
liberă şi nu chinuiţi de vinovăţie?

III. Pracc: Slul de viaţă al creşnului

Rezumat: Apostolii nu afirmă nicăieri că Legea ar fi fost desfiinţată sau
modificată după moartea Domnului Hristos. Ei arată că harul venit prin
Hristos nu ne scutește de păzirea Legii, ci, dimpotrivă, ne constrânge să
ascultăm de Lege.
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A. Facilitează stilul nostru de viaţă prezentarea mesajului nostru ca
adventişti de ziua a şaptea sau, dimpotrivă, îl împiedică?
B. De ce nu putem pretinde că păzim Legea lui Dumnezeu atâta timp
cât nu dăm dovadă de iubire în mod practic?
C. De ce , dacă cineva pretinde că are credinţă, trebuie să o dovedească
printr-o viaţă de ascultare?

Luni, 9 iunie

Petru şi Legea (1 Petru 2:9)

Petru a fost unul dintre primii ucenici chemaţi și unul dintre cei trei
apropiaţi ai Domnului Isus. El a fost martor la evenimentele majore ale
lucrării Sale, el a fost cel care a făcut declaraţia că Isus era Mesia. În
noaptea în care Hristos a fost arestat și judecat, el L-a urmat până acasă la Caiafa. Iar în dimineaţa în care Domnul înviat li S-a arătat ucenicilor pe ţărmul mării, Petru a fost cel care a primit îndemnuri cu privire
la lucrarea creștină. La Cincizecime, când primii ucenici erau adunaţi
laolaltă, Petru a fost purtătorul lor de cuvânt. Nu încape îndoială că,
dacă Legea ar fi fost modificată în vreun fel, Petru ar fi trebuit să știe
lucrul acesta.

3. Ce atudine a avut Petru faţă de legea iudaică după învierea lui Isus?
Dacă a reacţionat așa faţă de o lege cu privire la alimentaţie, ce atudine trebuie să ﬁ avut faţă de Cele Zece Porunci? Faptele 10:9-14
______________________________________________________________

Petru a avut această viziune la câţiva ani după înălţarea Domnului
Isus. Pe atunci, mesajul creștin se răspândea în forţă și mii de evrei Îl
recunoșteau deja pe Isus ca fiind Mesia. Totuși Biblia nu consemnează nicăieri că ucenicii ar fi îndemnat la respingerea Legii. Incidentul
din Faptele apostolilor 10 este o dovadă concludentă că primii creştini
erau încă fideli rădăcinilor lor evreiești.

4. Compară 1 Petru 2:9 cu Exodul 19:6. În ce context apare aﬁrmaţia din
Exodul 19:6?
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______________________________________________________________

Cuvintele „voi sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească” i-a
făcut pe destinatarii epistolei să se gândească imediat la momentul în
care a fost dată Legea pe Sinai. Ca moștenitori ai lui Israel, ei erau conștienţi de datoria de a respecta condiţiile legământului arătate în Legea
lui Dumnezeu. De aceea, imediat după ce le amintește de statutul lor,
Petru îi îndeamnă să ducă o viaţă neprihănită (vers. 11,12). Tot el le
spune să nu aibă încredere în învăţătorii mincinoşi care promovau o
Evanghelie fără Lege (2 Petru 2:21; 3:2).
Gândește-te la greșelile comise de Petru și la harul care i-a fost
arătat. Cum ne putem forma obiceiul de a manifesta acest fel de har
faţă de cei greșiţi? Cum putem accepta personal acest har atunci
când greșim?
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. MOTIVEAZĂ!
Pasajul central: Romani 3:31
Ideea centrală pentru creștere spirituală: Harul oferit prin Hristos
nu îi scutește pe oameni de respectarea Legii, ci, din contră, îi constrânge
să asculte.

Activitate introductivă: Imaginaţi-vă următoarea situaţie: Sora
Janeta, care este supraponderală, și-a exprimat dorinţa de a coordona
Departamentul Sănătate și Temperanţă din biserica locală. Biserica și-a
propus să organizeze în curând o campanie de evanghelizare, precedată
de câteva prezentări de sănătate. Aţi accepta ca sora Janeta să conducă
departamentul? Va reuși ea să creeze contextul potrivit pentru această activitate? De ce da sau de ce nu?
De discutat: Ce rol are stilul nostru de viaţă în crearea contextului potrivit pentru prezentarea adevărurilor despre sănătate? Trebuie să așteptăm să fim niște reprezentanţii „desăvârșiţi” ai adevărului și abia apoi să-l
prezentăm altora?
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În timpul războiului rece, guvernul SUA a încercat să conceapă un aparat care să traducă automat texte din limba rusă în engleză. Au fost cheltuite milioane de dolari și au fost solicitaţi cei mai talentaţi lingviști din
ţară. În cele din urmă, aparatul a fost realizat și supus primului test. Au
fost redactate câteva texte în limba rusă și aparatul a fost lăsat să-și facă
treaba. După câteva minute, au ieșit la imprimantă mai multe foi cu texte
în limba engleză, dar textele nu aveau nicio noimă. Cuvintele erau scrise
corect, multe reguli gramaticale erau respectate, dar nu se putea înţelege
nimic. Proiectul a eșuat, însă nu din cauza lipsei de timp, de bani sau de
talent, ci din cauză că aparatul traducea fiecare cuvânt separat, fără să ţină
seama de context. Și astăzi, când dispunem de roboţi inteligenţi, cel mai de
încredere traducător rămâne tot omul, un om care să cunoască bine ambele limbi și subiectul abordat și să poată prelucra informaţiile în context.
În studiul acesta, vom vorbi despre apropiaţii Domnului Isus care au
văzut cum Se raporta El la Lege și au auzit ce a spus El despre Lege. Apoi
au scris aceste lucruri, ca răspuns la diferite probleme cu care s-a confruntat biserica.

Marţi, 10 iunie

Ioan şi Legea

Ioan se află pe locul doi după Pavel din punct de vedere al numărului de cărţi cu care a contribuit la formarea Noului Testament: o evanghelie, trei epistole și Apocalipsa. La fel ca Petru, Ioan a fost unul dintre
primii ucenici chemaţi și a avut o relaţie specială cu Isus – el este numit
și „ucenicul iubit”. Din cele afirmate în finalul Evangheliei sale (Ioan
21:25), ne putem da seama că Ioan avea multe cunoștinţe personale
despre Isus. Fără îndoială că un astfel de ucenic apropiat ar fi știut dacă
Isus ar fi invalidat Legea lui Dumnezeu.

5. Ce ne spun Ioan 15:1-11 și 1 Ioan 2:3-6, luate împreună, despre atudinea pe care ar trebui să o avem faţă de „poruncile” lui Dumnezeu?
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______________________________________________________________

Spre finalul vieţii, Domnul Isus a putut să declare în faţa ucenicilor Săi că a păzit poruncile Tatălui și, de aceea, a rămas în dragostea
Sa (Ioan 15:10). Pentru El, poruncile nu erau o povară de care simţea
nevoia să scape, ci erau principiile călăuzitoare pentru relaţia cu Tatăl
și cu oamenii. Mai târziu, Ioan le reamintește creștinilor de obligaţia
lor faţă de Dumnezeu, apelând la limbajul folosit de Isus în Evanghelie.
Ioan a înţeles că dragostea este chintesenţa Legii (2 Ioan 6). De aceea,
omul nu poate pretinde că păzește Legea atâta timp cât nu-L iubește pe
Dumnezeu și nu-și iubește semenii.
„Legea lui Dumnezeu ne cere să îi iubim pe semenii noștri ca pe noi
înșine. Atunci înseamnă că trebuie să punem fiecare capacitate și fiecare acţiune a minţii în slujba acestui ţel – de a face cel mai mult bine.
(…) Cât de plăcut este pentru Dătător ca omul să primească darurile
regești ale sufletului pentru ca ele să aibă o influenţă puternică asupra
altora! Ele sunt veriga de legătură dintre Dumnezeu și om și descoperă
Duhul lui Hristos și însușirile Cerului. Puterea sfinţeniei, care se vede,
dar cu care nu ne lăudăm, vorbește mai elocvent decât cea mai bine
alcătuită predică. Ea vorbește despre Dumnezeu și le arată oamenilor
care le este datoria, cu mult mai convingător decât o pot face cuvintele.” – Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 20, p. 138
Ce experienţe te-au ajutat să înţelegi relaţia dintre poruncile lui
Dumnezeu și dragoste? Cum se manifestă concret, în viaţa ta, dragostea prin ascultarea de Legea lui Dumnezeu?
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Comentariu biblic
I. Rezolvarea situaţiilor conflictuale
(Revedeţi împreună, în grupă, Faptele 6:1-6.)
După înălţarea Domnului Isus la cer, ucenicii au trăit experienţa revărsării Duhului Sfânt și au fost martorii extinderii uimitoare a Împărăţiei
cerului. Ei știau că aceasta nu se datora propovăduirii lor sau vindecărilor
pe care le făceau, ci puterii Duhului Sfânt. Dar, în ciuda acestor experienţe
extraordinare, în biserică au apărut tensiuni și probleme. Cele de ordin
teologic sau practic au fost ușor de rezolvat fiindcă ei aveau „Cuvântul”
– mulţi dintre ei Îl văzuseră pe Isus și auziseră cuvintele Sale. Altele au
fost mai complexe și, pentru rezolvarea lor a fost nevoie de rugăciune, de
studiu și de consfătuire. Din cartea Faptele apostolilor și unele epistole,
vedem cum se desfășurau dezbaterile în biserica de la început.
Faptele 6:1-7. Creșterea explozivă a bisericii și viaţa de obște au dus
la nemulţumiri legate de favorizarea unor grupuri etnice – credincioșii
vorbitori de limbă greacă „cârteau împotriva” celor care vorbeau aramaica, deoarece văduvele lor erau neglijate la distribuirea zilnică a hranei.
Versetul 2 ne oferă primul indiciu important: „Cei doisprezece au adunat
mulţimea ucenicilor.” Recunoscând atât importanţa ajutorării văduvelor și
orfanilor din biserică, cât și pe cea a misiunii, s-a făcut propunerea (aparent unanimă, fiindcă nu este indicat un anumit vorbitor) de a alege șapte
diaconi care să se ocupe de „slujirea la mese”. După nume, mulţi dintre cei
aleși par a avea rădăcini grecești, așadar s-a ţinut cont de nemulţumirile
credincioșilor vorbitori de limbă greacă. Adunarea a fost mulţumită, iar
apostolii i-au dedicat pe noii slujbași, prin rugăciune și punerea mâinilor.
Iată deci două principii importante: să stăm de vorbă unii cu alţii și să găsim soluţii din care să aibă de câștigat ambele părţi (soluţie de tip „win-win”).
De discutat: Se pot găsi întotdeauna soluţii de tip „win-win”?
II. Disensiuni în plan teologic
(Revedeţi împreună, în grupă, Faptele 15.)
În biserica creștină de la început au existat și probleme de ordin teologic – Faptele 15. Chestiunea era extrem de importantă: În ce măsură să fie
păstrat caracterul iudaic al comunităţii creștine? Aveau urmașii lui Hristos
obligaţia de a respecta toate legile și regulile din Vechiul Testament? Dezbaterea acestei probleme în cadrul primului consiliu din Ierusalim conţine
multe lecţii valoroase.
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2. APROFUNDEAZĂ!

Miercuri, 11 iunie

Iacov şi Legea

6. Cum vorbește Iacov despre Lege? Iacov 2:7-9
______________________________________________________________
______________________________________________________________

În Noul Testament există o singură carte care i-a fost atribuită lui
Iacov. Scriitorul nu dă amănunte despre identitatea sa, însă, în general,
este acceptat faptul că epistola aceasta a fost scrisă de Iacov, fratele
Domnului Isus. Deși la început probabil că a fost sceptic cu privire la
mesianitatea lui Isus (Ioan 7:5), în cele din urmă Iacov a acceptat-o și a
devenit unul dintre conducătorii cei mai influenţi din biserica primară
(Faptele 15:13; Galateni 1:19). De aceea, și în cazul său putem afirma
că, dacă Isus ar fi avut intenţia de a abroga Legea divină, fratele Lui ar
fi știut lucrul acesta cu siguranţă.

7. Citește Iacov 2:1-26. Care este ideea principală a acestui capitol? De ce
rezumă el Legea la iubirea faţă de aproapele, pentru ca apoi să aﬁrme
că prin încălcarea unei singure porunci ne facem vinovaţi de nesocorea tuturor poruncilor? Ce ne spun aceste versete despre relaţia dintre
dragoste și ascultarea de Legea lui Dumnezeu?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Studiul 11

______________________________________________________________

Pornind de la înţelegerea eronată a învăţăturii lui Pavel despre Lege,
unii îl așază pe Pavel la polul opus faţă de Iacov în ceea ce privește concepţia despre rolul Legii. Principalul punct de dispută este referitor la
locul faptelor în cadrul planului de mântuire. Pavel afirmă că suntem
mântuiţi prin har, prin credinţă, și nu prin fapte (Efeseni 2:8,9), pe când
Iacov declară apăsat: „Credinţa fără fapte este moartă” (Iacov 2:26). Adevărul este că ei nu se contrazic: Iacov nu face decât să sublinieze ceea ce
Pavel a afirmat în nenumărate rânduri: harul nu anulează Legea. La fel ca
Pavel în Romani 13:9, Iacov recunoaște că esenţa Legii lui Dumnezeu
este dragostea (Iacov 2:8). Nimeni nu poate pretinde că păzește poruncile lui Dumnezeu dacă nu dovedește acest lucru prin fapte concrete,
motivate de dragoste.
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III. Compromis sub călăuzirea Duhului Sfânt
(Recitiţi în grupă Iacov 2:14.)
Ideea de „compromis” nu este bine primită când este vorba de principii. Dar, analizând propunerea lui Iacov, vedem că nu a fost compromis
niciun principiu important și nici nu s-a făcut nicio concesie în privinţa
doctrinei esenţiale: mântuirea este numai prin Hristos și nu prin păzirea
legilor și a rânduielilor. Iacov ne amintește să ţinem seama de ordinea
priorităţilor. Și tot el spune mai târziu: „Fraţii mei, ce-i folosește cuiva să
spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l
mântuiască?” (Iacov 2:14) și „După cum trupul fără duh este mort, tot așa
și credinţa fără fapte este moartă” (vers. 26). Principiul susţinut aici este
păstrarea echilibrului între îndreptăţire și sfinţire. Păzirea poruncii (a oricărei porunci, inclusiv a celei privitoare la Sabat) nu ne asigură mântuirea
și nici faptul că Îl primim pe Hristos ca Mântuitor personal, dar nu ţinem
seama de cuvintele pe care El le-a spus pe Sinai sau pe Muntele Fericirilor.

143

Studiul 11

Conflictul a apărut când câţiva creștini veniţi din Iudeea i-au învăţat pe
creștinii din Antiohia că circumcizia este obligatorie pentru mântuire. Scriptura spune că Pavel și Barnaba au avut „un viu schimb de vorbe și păreri deosebite” cu ei (Faptele 15:2) și biserica din Antiohia a hotărât să-i trimită pe
Pavel și pe Barnaba la Ierusalim să discute problema cu conducătorii. Aici,
cei doi au povestit experienţele convertirii păgânilor la creștinism, însă unii
creștini dintre farisei au declarat că și credincioșii dintre neamuri ar trebui
să fie circumciși (vers. 5). Au urmat dezbateri, au luat cuvântul Petru (vers.
7-11), din nou Pavel și Barnaba (vers. 12) și, în final, Iacov (vers. 13-21).
Petru a povestit experienţa sa cu sutașul roman, Pavel și Barnaba au arătat
providenţa lui Dumnezeu și binecuvântările de care s-au bucurat în lucrarea
lor, iar Iacov a adus un argument din Scriptură (Amos 9:11,12) și a propus
ca neamurile să se ferească de alimentele dedicate idolilor, de imoralitate
sexuală, de carnea animalelor sugrumate și de sânge.
Putem desprinde de aici alte câteva principii. Mai întâi, chestiunile teologice dificile trebuie să fie discutate în comunitatea de credinţă într-o atmosferă în care Duhul Sfânt să poată fi prezent. Apoi, trebuie studiate toate
aspectele problemei: în acea ocazie, s-a făcut referire la experienţa trecută,
avută sub conducerea Duhului Sfânt, a fost studiată Scriptura și a fost aplicată la noua situaţie, iar în final, pe baza acestor două criterii, s-a ajuns
prin consens la o soluţie.
De discutat: Ce rol are folosirea unui ton adecvat (în semn de respect
și dragoste) în găsirea adevărului teologic într-o situaţie conflictuală?

Joi, 12 iunie

Iuda şi Legea

Epistola lui Iuda este una dintre cele mai scurte cărţi din Noul Testament și se consideră că a fost scrisă de un alt frate al Domnului Isus.
Scriitorul afirmă despre el însuși că este „rob al lui Isus Hristos” și „fratele lui Iacov”. Matei amintește numele a patru dintre fraţii lui Isus,
printre care se numără și Iacov, și Iuda (Matei 13:55) – de aici, este
în general acceptat faptul că autorul acestei epistole este Iuda, fratele Mântuitorului. Ca și ceilalţi scriitori biblici studiaţi anterior, Iuda ar
trebui să fi știut dacă Isus a înlăturat Legea.
Iuda nu face referire nici la Lege, nici la porunci, însă întreaga sa
epistolă vorbește despre credincioșia faţă de Dumnezeu și despre consecinţele încălcării Legii Sale.

8. Ce cuvinte din versetul 4 sunt relevante pentru subiectul nostru?
______________________________________________________________

Simpla menţionare a harului impune existenţa Legii, fiindcă harul
nu ar fi necesar dacă nu ar exista păcatul (Romani 5:18 – 6:15). Iuda
vorbește aici despre niște oameni care schimbau în desfrâu harul lui
Dumnezeu și care, prin aceasta, Îl tăgăduiau pe Domnul Hristos.

9. Ce lămuriri găsim în Evrei 3:7-19 despre cele aﬁrmate în Iuda, 5-7? Ce
ne spun aceste pasaje despre relaţia dintre ascultare și credinţă?
______________________________________________________________
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______________________________________________________________

În stilul său diplomat, Iuda le aminteşte destinatarilor epistolei sale
despre experienţa israeliţilor de după eliberarea din Egipt. Dumnezeu
i-a scos din robie cu mare putere și le-a dat Legea Sa, dar ei au fost neascultători și au suferit consecinţele teribile ale despărţirii de El. Iuda
arată clar că şi oamenii credincioși pot apostazia și că, în acest caz, vor
fi pedepsiţi. Epistola sa arată la fel de limpede ca și restul Scripturii că
toţi cei care pretind că au credinţă trebuie să își dovedească această
credinţă printr-o viaţă de ascultare.
Citește Epistola lui Iuda în întregime. Ce făgăduinţe poţi descoperi în ea?
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Comentarii pentru instructori
Încă o observaţie: controversa nu a dispărut pur și simplu după luarea
deciziei. Din Epistolele lui Pavel înţelegem că dezbaterile teologice despre Lege și rolul ei au continuat. Galateni 2 consemnează conflictul dintre
Pavel și Petru, pe tema meselor de părtășie ale creștinilor iudei cu creștinii
dintre neamuri.
De discutat: Sunt tensiuni în biserica voastră legate de aspecte ale
stilului de viaţă sau de interpretarea Bibliei? Ce sugestii de rezolvare a
conflictului găsim în Faptele 15, pentru ca biserica să se poată concentra
pe misiune și unitate?

3. APLICĂ!
Întrebări pentru meditaţie
 Cum putem împăca cele două idei susţinute de Pavel: creştinul nu
mai este sub Lege, dar, pe de altă parte, creştinul este obligat să ţină
Legea?
 Neprihănirea este doar absenţa păcatului sau ceva mai mult decât
atât?
 Putea airma Petru că biserica creştină este „o seminţie aleasă, o
preoţie împărătească” (1 Petru 2:9) în condiţiile în care ea ar i abandonat Legea? De ce da sau de ce nu? Ce legătură este între acest
statut al bisericii şi păzirea Legii?
 De fapt, spunând că Legea a fost desiinţată, de ce vor oamenii să
scape?

4. ILUSTREAZĂ!
Fiecare membru al grupei să-și imagineze că este unul dintre apostoli
și să spună ce atitudine avea Domnul Isus faţă de Lege în viaţa Sa zilnică.
Să formuleze apoi, într-o singură frază, poziţia personală faţă de Legea lui
Dumnezeu.
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Întrebări aplicative
 De ce e bine să citim, să studiem şi să cităm textele biblice în context?
 De ce i-a avertizat Petru pe ascultătorii săi să se ferească de
învăţătorii mincinoşi care promovau ideea că nu mai era necesară
păzirea Legii (2 Petru 2:3)?
 De ce oamenii care sunt într-adevăr sinţi nu se laudă cu sinţenia lor?
 Cum ne ajută poruncile să ne arătăm practic iubirea faţă de oameni?

Vineri, 13 iunie

Studiu suplimentar

Studiul 11

„De ce propovăduiau apostolii pocăinţa faţă de Dumnezeu? Fiindcă
păcătosul îşi stricase relaţia cu Tatăl. El încălcase Legea și trebuia să își
vadă păcatul și să se pocăiască. Și ce trebuia să facă în continuare? Să
privească la Isus, căci numai sângele Său poate curăţi de orice păcat.
Credinţa în Hristos este necesară, fiindcă în Lege nu există nicio putere
mântuitoare. Legea condamnă, dar nu îl poate ierta pe călcătorul ei. Păcătosul trebuie să se bizuie pe meritele sângelui lui Hristos. «Dacă vor
căuta ocrotirea Mea», spune Răscumpărătorul îndurător, «vor face pace
cu Mine, da, vor face pace cu Mine.» (În engl.: Să se prindă de puterea Mea
ca să poată avea pace cu Mine și va avea pace cu Mine.) Domnul nostru a
afirmat că acela căruia i s-a iertat mult va iubi mult; și numai acela care
se va vedea așa cum este, murdar de păcat, un călcător al Legii sfinte
a lui Dumnezeu, își va da seama că are nevoie de iertare. Cel pe deplin
conștient de cerinţele sacre ale Legii va vedea cel mai clar enormitatea
abaterilor sale și va considera că, într-adevăr, i s-a iertat mult.” – Ellen
G. White, Signs of the Times, 5 august 1886

Întrebări pentru discuţie
1. Citește cu atenţie paragraful de mai sus. Ce airmaţii din acest citat
ne ajută să înţelegem mai bine subiectul pe care îl studiem trimestrul acesta? Ce înseamnă faptul că „păcătosul trebuie să se bizuie pe
meritele sângelui lui Hristos”?
2. Meditează la avertizarea din Iuda, vers. 4. Oamenii despre care vorbește Iuda erau probabil credincioși, din moment ce propovăduiau
harul lui Dumnezeu. Totuși el spune că ei Îl tăgăduiau pe Domnul
Isus. Ce implicaţii serioase are acest adevăr pentru cei care pretind
că harul lui Dumnezeu anulează Legea? Când susţin că Legea a fost
desiinţată, de care porunci încearcă ei de fapt să se debaraseze?
3. Cum îl ajută pe Satana (al cărui scop este desfiinţarea Legii lui
Dumnezeu) negarea valabilităţii Legii sau a vreunei porunci?
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