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Da,Da,Da,Da,Da, tu personal eøti ræspunzætor – cel puflin parflial – afaræ de cazul când tu însufli, tu personal eøti ræspunzætor – cel puflin parflial – afaræ de cazul când tu însufli, tu personal eøti ræspunzætor – cel puflin parflial – afaræ de cazul când tu însufli, tu personal eøti ræspunzætor – cel puflin parflial – afaræ de cazul când tu însufli, tu personal eøti ræspunzætor – cel puflin parflial – afaræ de cazul când tu însufli,
totdeauna, susflii legea øi aøtepfli ca øi alflii sæ facæ aøa. Dacæ tu învefli împotriva acesteitotdeauna, susflii legea øi aøtepfli ca øi alflii sæ facæ aøa. Dacæ tu învefli împotriva acesteitotdeauna, susflii legea øi aøtepfli ca øi alflii sæ facæ aøa. Dacæ tu învefli împotriva acesteitotdeauna, susflii legea øi aøtepfli ca øi alflii sæ facæ aøa. Dacæ tu învefli împotriva acesteitotdeauna, susflii legea øi aøtepfli ca øi alflii sæ facæ aøa. Dacæ tu învefli împotriva acestei
legi sau nu dai ascultare vreunei pærfli din Legea lui Dumnezeu sau vreunei alte legilegi sau nu dai ascultare vreunei pærfli din Legea lui Dumnezeu sau vreunei alte legilegi sau nu dai ascultare vreunei pærfli din Legea lui Dumnezeu sau vreunei alte legilegi sau nu dai ascultare vreunei pærfli din Legea lui Dumnezeu sau vreunei alte legilegi sau nu dai ascultare vreunei pærfli din Legea lui Dumnezeu sau vreunei alte legi
bune, tu distrugi încrederea în Lege øi aduci o mare încurajare pentru un nelegiuit øi unbune, tu distrugi încrederea în Lege øi aduci o mare încurajare pentru un nelegiuit øi unbune, tu distrugi încrederea în Lege øi aduci o mare încurajare pentru un nelegiuit øi unbune, tu distrugi încrederea în Lege øi aduci o mare încurajare pentru un nelegiuit øi unbune, tu distrugi încrederea în Lege øi aduci o mare încurajare pentru un nelegiuit øi un
criminal. Astæzi crima împânzeøte pæmântul øi lucrurile vor deveni mult mai rele dacæ noicriminal. Astæzi crima împânzeøte pæmântul øi lucrurile vor deveni mult mai rele dacæ noicriminal. Astæzi crima împânzeøte pæmântul øi lucrurile vor deveni mult mai rele dacæ noicriminal. Astæzi crima împânzeøte pæmântul øi lucrurile vor deveni mult mai rele dacæ noicriminal. Astæzi crima împânzeøte pæmântul øi lucrurile vor deveni mult mai rele dacæ noi
nu facem ceva imediat sæ oprim aceasta. Existæ totuøi o speranflæ realæ pentru generaflianu facem ceva imediat sæ oprim aceasta. Existæ totuøi o speranflæ realæ pentru generaflianu facem ceva imediat sæ oprim aceasta. Existæ totuøi o speranflæ realæ pentru generaflianu facem ceva imediat sæ oprim aceasta. Existæ totuøi o speranflæ realæ pentru generaflianu facem ceva imediat sæ oprim aceasta. Existæ totuøi o speranflæ realæ pentru generaflia
noastræ nedisciplinatæ, care a pierdut capacitatea controlului de sine: Cele Zece Porunci,noastræ nedisciplinatæ, care a pierdut capacitatea controlului de sine: Cele Zece Porunci,noastræ nedisciplinatæ, care a pierdut capacitatea controlului de sine: Cele Zece Porunci,noastræ nedisciplinatæ, care a pierdut capacitatea controlului de sine: Cele Zece Porunci,noastræ nedisciplinatæ, care a pierdut capacitatea controlului de sine: Cele Zece Porunci,
ce constituie refleta datæ de Dumnezeu pentru fericirea omului øi care trebuie acceptatæ cuce constituie refleta datæ de Dumnezeu pentru fericirea omului øi care trebuie acceptatæ cuce constituie refleta datæ de Dumnezeu pentru fericirea omului øi care trebuie acceptatæ cuce constituie refleta datæ de Dumnezeu pentru fericirea omului øi care trebuie acceptatæ cuce constituie refleta datæ de Dumnezeu pentru fericirea omului øi care trebuie acceptatæ cu
toatæ seriozitatea.  …aøa cæ dacæ astfel de lucruri grozave sunt implicate, ce ar fi sæ-fli ieitoatæ seriozitatea.  …aøa cæ dacæ astfel de lucruri grozave sunt implicate, ce ar fi sæ-fli ieitoatæ seriozitatea.  …aøa cæ dacæ astfel de lucruri grozave sunt implicate, ce ar fi sæ-fli ieitoatæ seriozitatea.  …aøa cæ dacæ astfel de lucruri grozave sunt implicate, ce ar fi sæ-fli ieitoatæ seriozitatea.  …aøa cæ dacæ astfel de lucruri grozave sunt implicate, ce ar fi sæ-fli iei
câteva minute pentru a da consideraflie ræspunderii tale faflæ de Legea lui Dumnezeu, aøacâteva minute pentru a da consideraflie ræspunderii tale faflæ de Legea lui Dumnezeu, aøacâteva minute pentru a da consideraflie ræspunderii tale faflæ de Legea lui Dumnezeu, aøacâteva minute pentru a da consideraflie ræspunderii tale faflæ de Legea lui Dumnezeu, aøacâteva minute pentru a da consideraflie ræspunderii tale faflæ de Legea lui Dumnezeu, aøa
cum este ea prezentatæ în aceastæ broøuræ. S-ar putea sæ fii surprins.cum este ea prezentatæ în aceastæ broøuræ. S-ar putea sæ fii surprins.cum este ea prezentatæ în aceastæ broøuræ. S-ar putea sæ fii surprins.cum este ea prezentatæ în aceastæ broøuræ. S-ar putea sæ fii surprins.cum este ea prezentatæ în aceastæ broøuræ. S-ar putea sæ fii surprins.

3. De ce ne-a dat Dumnezeu cele zece Porunci?

“…ferice de poporul care pæzeøte legea.” Proverbele 29:18. “…pæstreazæ în inima ta“…ferice de poporul care pæzeøte legea.” Proverbele 29:18. “…pæstreazæ în inima ta“…ferice de poporul care pæzeøte legea.” Proverbele 29:18. “…pæstreazæ în inima ta“…ferice de poporul care pæzeøte legea.” Proverbele 29:18. “…pæstreazæ în inima ta“…ferice de poporul care pæzeøte legea.” Proverbele 29:18. “…pæstreazæ în inima ta
sfaturile mele! Cæci ele îfli vor lungi zilele øi anii vieflii tale, øi-fli vor aduce multæ pace.”sfaturile mele! Cæci ele îfli vor lungi zilele øi anii vieflii tale, øi-fli vor aduce multæ pace.”sfaturile mele! Cæci ele îfli vor lungi zilele øi anii vieflii tale, øi-fli vor aduce multæ pace.”sfaturile mele! Cæci ele îfli vor lungi zilele øi anii vieflii tale, øi-fli vor aduce multæ pace.”sfaturile mele! Cæci ele îfli vor lungi zilele øi anii vieflii tale, øi-fli vor aduce multæ pace.”
Proverbele 3:1, 2.Proverbele 3:1, 2.Proverbele 3:1, 2.Proverbele 3:1, 2.Proverbele 3:1, 2.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1. Cu adeværat Dumnezeu Însuøi a scris
Cele Zece Porunci?

“Când a isprævit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a“Când a isprævit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a“Când a isprævit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a“Când a isprævit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a“Când a isprævit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a
dat cele douæ table ale mærturiei, table de piatræ, scrise cu degetuldat cele douæ table ale mærturiei, table de piatræ, scrise cu degetuldat cele douæ table ale mærturiei, table de piatræ, scrise cu degetuldat cele douæ table ale mærturiei, table de piatræ, scrise cu degetuldat cele douæ table ale mærturiei, table de piatræ, scrise cu degetul
lui Dumnezeu.” Exodul 31:18. “Tablele erau lucrarea lui Dumnezeului Dumnezeu.” Exodul 31:18. “Tablele erau lucrarea lui Dumnezeului Dumnezeu.” Exodul 31:18. “Tablele erau lucrarea lui Dumnezeului Dumnezeu.” Exodul 31:18. “Tablele erau lucrarea lui Dumnezeului Dumnezeu.” Exodul 31:18. “Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu
øi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, sæpat pe table.” Exodul 31:16.øi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, sæpat pe table.” Exodul 31:16.øi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, sæpat pe table.” Exodul 31:16.øi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, sæpat pe table.” Exodul 31:16.øi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, sæpat pe table.” Exodul 31:16.

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Da. Mæreflul Dumnezeu al cerului a scris cele zece
Porunci cu propriul Sæu deget, pe table de piatræ.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2. Care este definiflia datæ de Dumnezeu pæcatului?

“…pæcatul este færædelege.” 1 Ioan 3:4. Acest text în traducerea“…pæcatul este færædelege.” 1 Ioan 3:4. Acest text în traducerea“…pæcatul este færædelege.” 1 Ioan 3:4. Acest text în traducerea“…pæcatul este færædelege.” 1 Ioan 3:4. Acest text în traducerea“…pæcatul este færædelege.” 1 Ioan 3:4. Acest text în traducerea
englezæ King James spune: “Pæcatul este cælcarea Legii.”englezæ King James spune: “Pæcatul este cælcarea Legii.”englezæ King James spune: “Pæcatul este cælcarea Legii.”englezæ King James spune: “Pæcatul este cælcarea Legii.”englezæ King James spune: “Pæcatul este cælcarea Legii.”

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Pæcatul este cælcarea celor zece Porunci ale Legii lui
Dumnezeu. Øi deoarece Legea lui Dumnezeu este perfectæ
(Psalmii 19:7), ea cuprinde orice pæcat ce poate fi conceput.
Este imposibil a comite un pæcat care sæ nu fie condamnat de
cel puflin una din cele zece Porunci ale lui Dumnezeu. Aceste
porunci cuprind întreaga “istorie a oricærui om” (Eclesiastul
12:13). Nimic nu este exclus.

“Øi tablele erau lucrarea
lui Dumnezeu”

Dumnezeu spune cæ
pæcatul este cælcarea

Legii
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RæspunsulRæspunsulRæspunsulRæspunsulRæspunsul A: Ca o cælæuzæ pentru o viaflæ fericitæ.Ca o cælæuzæ pentru o viaflæ fericitæ.Ca o cælæuzæ pentru o viaflæ fericitæ.Ca o cælæuzæ pentru o viaflæ fericitæ.Ca o cælæuzæ pentru o viaflæ fericitæ. Dumnezeu a creat omul pentru a se
bucura de fericire, pace, viaflæ îndelungatæ, mulflumire, cunoøtinfle øi toate celelalte mari
binecuvântæri, dupæ care tânjeøte inima omeneascæ. Legea lui Dumnezeu este harta care
aratæ calea cea dreaptæ de urmat pentru a gæsi acea fericire supremæ adeværatæ.

“…prin Lege vine cunoøtinfla deplinæ a pæcatului.” Romani 3:20. “…pæcatul nu l-am“…prin Lege vine cunoøtinfla deplinæ a pæcatului.” Romani 3:20. “…pæcatul nu l-am“…prin Lege vine cunoøtinfla deplinæ a pæcatului.” Romani 3:20. “…pæcatul nu l-am“…prin Lege vine cunoøtinfla deplinæ a pæcatului.” Romani 3:20. “…pæcatul nu l-am“…prin Lege vine cunoøtinfla deplinæ a pæcatului.” Romani 3:20. “…pæcatul nu l-am
cunoscut decât prin Lege. De pildæ, n-aø fi cunoscut pofta, dacæ Legea nu mi-ar fi spus:cunoscut decât prin Lege. De pildæ, n-aø fi cunoscut pofta, dacæ Legea nu mi-ar fi spus:cunoscut decât prin Lege. De pildæ, n-aø fi cunoscut pofta, dacæ Legea nu mi-ar fi spus:cunoscut decât prin Lege. De pildæ, n-aø fi cunoscut pofta, dacæ Legea nu mi-ar fi spus:cunoscut decât prin Lege. De pildæ, n-aø fi cunoscut pofta, dacæ Legea nu mi-ar fi spus:
“Sæ nu pofteøti!” Romani 7:7.“Sæ nu pofteøti!” Romani 7:7.“Sæ nu pofteøti!” Romani 7:7.“Sæ nu pofteøti!” Romani 7:7.“Sæ nu pofteøti!” Romani 7:7.
Ræspunsul BRæspunsul BRæspunsul BRæspunsul BRæspunsul B: Pentru a-mi aræta deosebirea dintre bine øi ræu.Pentru a-mi aræta deosebirea dintre bine øi ræu.Pentru a-mi aræta deosebirea dintre bine øi ræu.Pentru a-mi aræta deosebirea dintre bine øi ræu.Pentru a-mi aræta deosebirea dintre bine øi ræu. Legea celor zece Porunci
ale lui Dumnezeu este codul perfect de eticæ øi moralitate pentru acest timp de confuzie
øi perplexitate. Legea lui Dumnezeu este asemenea unei oglinzi (Iacov 1:23-25). Ea îmi
aratæ lucrurile greøite din viafla mea, aøa dupæ cum o oglindæ îmi aratæ murdæria de pe
faflæ. Singura cale posibilæ pentru un om de a cunoaøte dacæ este pæcætos, este de a
verifica cu multæ atenflie viafla sa în oglinda Legii lui Dumnezeu. Singura speranflæ
pentru aceastæ generaflie, încurcatæ øi afundatæ în noroi, se aflæ în Legea celor zece
Porunci ale lui Dumnezeu. Aceasta îfli spune unde sæ tragi linia!

“Domnul ne-a poruncit atunci sæ împlinim toate aceste legi… ca sæ fim totdeauna fericifli øi“Domnul ne-a poruncit atunci sæ împlinim toate aceste legi… ca sæ fim totdeauna fericifli øi“Domnul ne-a poruncit atunci sæ împlinim toate aceste legi… ca sæ fim totdeauna fericifli øi“Domnul ne-a poruncit atunci sæ împlinim toate aceste legi… ca sæ fim totdeauna fericifli øi“Domnul ne-a poruncit atunci sæ împlinim toate aceste legi… ca sæ fim totdeauna fericifli øi
sæ ne flinæ în viaflæ.” Deuteronom 6:24. “…sæ mæ veselesc neîncetat de orânduirile Tale. Tusæ ne flinæ în viaflæ.” Deuteronom 6:24. “…sæ mæ veselesc neîncetat de orânduirile Tale. Tusæ ne flinæ în viaflæ.” Deuteronom 6:24. “…sæ mæ veselesc neîncetat de orânduirile Tale. Tusæ ne flinæ în viaflæ.” Deuteronom 6:24. “…sæ mæ veselesc neîncetat de orânduirile Tale. Tusæ ne flinæ în viaflæ.” Deuteronom 6:24. “…sæ mæ veselesc neîncetat de orânduirile Tale. Tu
disprefluieøti pe tofli cei ce se depærteazæ de orânduirile Tale…” Psalmii119:117, 118.disprefluieøti pe tofli cei ce se depærteazæ de orânduirile Tale…” Psalmii119:117, 118.disprefluieøti pe tofli cei ce se depærteazæ de orânduirile Tale…” Psalmii119:117, 118.disprefluieøti pe tofli cei ce se depærteazæ de orânduirile Tale…” Psalmii119:117, 118.disprefluieøti pe tofli cei ce se depærteazæ de orânduirile Tale…” Psalmii119:117, 118.
Ræspunsul C: Pentru a mæ proteja de pericole øi nenorociri.Pentru a mæ proteja de pericole øi nenorociri.Pentru a mæ proteja de pericole øi nenorociri.Pentru a mæ proteja de pericole øi nenorociri.Pentru a mæ proteja de pericole øi nenorociri. Legea lui Dumnezeu este ca
o cuøcæ puternicæ de la grædina zoologicæ, care ne protejeazæ de animalele feroce øi
periculoase. Legea lui Dumnezeu ne protejeazæ de necuræflie, falsitate, ucidere, idolatrie,
hoflie øi multe alte rele care distrug viafla, pacea øi fericirea. Toate legile bune protejeazæ.
Tot aøa face øi Legea lui Dumnezeu.

Notæ specialæ: Notæ specialæ: Notæ specialæ: Notæ specialæ: Notæ specialæ: Aceste principii veønice ale Legii lui Dumnezeu sunt scrise adânc în natura
fiecærei persoane, de Acela care ne-a creat. Scrisul poate fi slab øi pætat, dar el este încæ
acolo. Aceasta înseamnæ desigur cæ tu nu pofli gæsi adeværata mulflumire øi pace sufleteascæ
pânæ când nu vei dori sæ træieøti în armonie cu natura ta interioaræ în care Dumnezeu a
scris aceste principii ale Legii Sale sfinte. Noi am fost creafli pentru a træi în armonie cu
aceste principii. Când alegem calea de a le ignora, rezultatul va fi întotdeauna mizeria,
tensiunea nervoasæ, agitaflia øi în final moartea – aøa dupæ cum
ignorarea legii circulafliei duce la consecinfle imediate øi serioase.

4. De ce Legea lui Dumnezeu este extrem
de importantæ pentru mine personal?

“Sæ vorbifli øi sæ lucrafli ca niøte oameni care au sæ fie judecafli“Sæ vorbifli øi sæ lucrafli ca niøte oameni care au sæ fie judecafli“Sæ vorbifli øi sæ lucrafli ca niøte oameni care au sæ fie judecafli“Sæ vorbifli øi sæ lucrafli ca niøte oameni care au sæ fie judecafli“Sæ vorbifli øi sæ lucrafli ca niøte oameni care au sæ fie judecafli
de o lege a slobozeniei.” Iacov 2:11, 12.de o lege a slobozeniei.” Iacov 2:11, 12.de o lege a slobozeniei.” Iacov 2:11, 12.de o lege a slobozeniei.” Iacov 2:11, 12.de o lege a slobozeniei.” Iacov 2:11, 12.

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Legea celor zece Porunci este etalonul prin care Dumnezeu examineazæ pe
oameni la judecata cereascæ. La ce nivel ai ajuns? Aceasta este o problemæ de viaflæ
sau de moarte! Øi generaflia aceasta nelegiuitæ, obsedatæ de sexualitate, ar face mai
bine dacæ øi-ar întoarce încæ o datæ fafla spre Legea lui Dumnezeu!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Legea ne protejeazæ de
Satana aøa cum la

grædina zoologicæ, cuøca
ne protejeazæ de leu
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DUMNEZEU ESTE:DUMNEZEU ESTE:DUMNEZEU ESTE:DUMNEZEU ESTE:DUMNEZEU ESTE: LEGEA SA ESTE:LEGEA SA ESTE:LEGEA SA ESTE:LEGEA SA ESTE:LEGEA SA ESTE:

Bun (Luca 18:19) Bunæ (1 Timotei 1:5)
Sfânt (Isaia 5:16) Sfântæ (Romani 7:12)
Desævârøit (Matei 5:48) Desævârøitæ (Psalmii 19:7)
Curat (1 Ioan 3:3) Curatæ (Psalmii 19:8)
Drept (Deuteronom 32:4) Dreaptæ (Romani 7:12)
Adeværat (Ioan 3:33) Adeværatæ (Psalmii 19:9)
Duhovnicesc (1Corinteni 10:4) Duhovniceascæ (Romani 7:14)
Neprihænit (Ieremia 23:6) Neprihænitæ (Psalmii 119:172)
Credincios (1 Corinteni 1:9) Credincioasæ (Psalmii 119:86)
Iubire (1 Ioan 4:8) Iubire (Romani 13:10)
Neschimbætor (Iacov 1:17) Neschimbætoare (Matei 5:18)
Veønic (Genesa 21:33) Veønicæ (Psalmii 111:7, 8)

5. Poate fi schimbatæ sau desfiinflatæ vreodatæ Legea
celor zece Porunci ale lui Dumnezeu?

“Este mai lesne sæ treacæ cerul øi pæmântul decât sæ cadæ o singuræ frânturæ de slovæ“Este mai lesne sæ treacæ cerul øi pæmântul decât sæ cadæ o singuræ frânturæ de slovæ“Este mai lesne sæ treacæ cerul øi pæmântul decât sæ cadæ o singuræ frânturæ de slovæ“Este mai lesne sæ treacæ cerul øi pæmântul decât sæ cadæ o singuræ frânturæ de slovæ“Este mai lesne sæ treacæ cerul øi pæmântul decât sæ cadæ o singuræ frânturæ de slovæ
din Lege.” Luca 16:17. “…nu-Mi voi cælca legæmântul øi nu voi schimba ce a ieøit dedin Lege.” Luca 16:17. “…nu-Mi voi cælca legæmântul øi nu voi schimba ce a ieøit dedin Lege.” Luca 16:17. “…nu-Mi voi cælca legæmântul øi nu voi schimba ce a ieøit dedin Lege.” Luca 16:17. “…nu-Mi voi cælca legæmântul øi nu voi schimba ce a ieøit dedin Lege.” Luca 16:17. “…nu-Mi voi cælca legæmântul øi nu voi schimba ce a ieøit de
pe buzele Mele.” Psalmii 89:34. “…toate poruncile Lui sunt adeværate, întærite pentrupe buzele Mele.” Psalmii 89:34. “…toate poruncile Lui sunt adeværate, întærite pentrupe buzele Mele.” Psalmii 89:34. “…toate poruncile Lui sunt adeværate, întærite pentrupe buzele Mele.” Psalmii 89:34. “…toate poruncile Lui sunt adeværate, întærite pentrupe buzele Mele.” Psalmii 89:34. “…toate poruncile Lui sunt adeværate, întærite pentru
veønicie…” Psalmii 111:7, 8.veønicie…” Psalmii 111:7, 8.veønicie…” Psalmii 111:7, 8.veønicie…” Psalmii 111:7, 8.veønicie…” Psalmii 111:7, 8.

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Categoric nu! Biblia
vorbeøte foarte clar la acest
punct. Dacæ Legea ar fi putut
fi schimbatæ când Adam øi
Eva au pæcætuit, Dumnezeu
ar fi fæcut imediat aceastæ
schimbare, în loc sæ fie de
acord sæ trimitæ pe Fiul Sæu sæ
moaræ în favoarea celui
pæcætos øi sæ plæteascæ
pedeapsa pentru cælcarea
Legii. Dar acest lucru era
imposibil deoarece Legea nu este numai lege în sensul cunoscut al cuvântului, ci
însuøi caracterul lui Dumnezeu exprimat în ea. Øi cât va exista Dumnezeu,
caracterul Sæu, oglindit în Legea Sa, nu se va schimba. Dumnezeu este veønic øi Legea
Sa este veønicæ! Crucea de pe Golgota este dovada convingætoare cæ Legea nu s-a
schimbat.

Vezi ce înseamnæ aceasta? Legea Celor
Zece Porunci este caracterul lui
Dumnezeu în formæ scrisæ pe hârtie în
aøa fel ca noi sæ-L putem înflelege.

Schimbarea Legii lui Dumnezeu este ca øi
când L-am scoate pe El afaræ din cer.

Domnul Isus a venit pe acest pæmânt sæ ne
arate cæ Legea (care este un model de viefluire

sfântæ), se înfæfliøeazæ ca øi când a fost fæcutæ
în formæ umanæ. Isus este Legea træitæ în viaflæ.

Caracterul lui Dumnezeu niciodatæ nu se poate
schimba. Nici Legea Sa nu poate fi schimbatæ

pentru cæ ea reprezintæ întipærirea caracterului
Sæu.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Crucea este dovada absolutæ cæ legea este de neschimbat
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6. A desfiinflat Domnul Isus Legea
lui Dumnezeu, când a fost pe
pæmânt?

“Sæ nu credefli cæ am venit sæ stric Legea øi Proorocii;“Sæ nu credefli cæ am venit sæ stric Legea øi Proorocii;“Sæ nu credefli cæ am venit sæ stric Legea øi Proorocii;“Sæ nu credefli cæ am venit sæ stric Legea øi Proorocii;“Sæ nu credefli cæ am venit sæ stric Legea øi Proorocii;
am venit nu sæ stric, ci sæ împlinesc. Cæci adeværat væam venit nu sæ stric, ci sæ împlinesc. Cæci adeværat væam venit nu sæ stric, ci sæ împlinesc. Cæci adeværat væam venit nu sæ stric, ci sæ împlinesc. Cæci adeværat væam venit nu sæ stric, ci sæ împlinesc. Cæci adeværat væ
spun, câtæ vreme nu va trece cerul øi pæmântul, nu vaspun, câtæ vreme nu va trece cerul øi pæmântul, nu vaspun, câtæ vreme nu va trece cerul øi pæmântul, nu vaspun, câtæ vreme nu va trece cerul øi pæmântul, nu vaspun, câtæ vreme nu va trece cerul øi pæmântul, nu va
trece o iotæ sau o frânturæ de slovæ din Lege, înainte catrece o iotæ sau o frânturæ de slovæ din Lege, înainte catrece o iotæ sau o frânturæ de slovæ din Lege, înainte catrece o iotæ sau o frânturæ de slovæ din Lege, înainte catrece o iotæ sau o frânturæ de slovæ din Lege, înainte ca
sæ se fi întâmplat toate lucrurile.” Matei 17:18.sæ se fi întâmplat toate lucrurile.” Matei 17:18.sæ se fi întâmplat toate lucrurile.” Matei 17:18.sæ se fi întâmplat toate lucrurile.” Matei 17:18.sæ se fi întâmplat toate lucrurile.” Matei 17:18.

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Bineînfleles cæ nu! Domnul Isus în mod
deosebit a afirmat cæ El nu a venit sæ desfiinfleze Legea,
ci sæ o împlineascæ, adicæ sæ o flinæ. În loc de a
îndepærta aceastæ Lege, Domnul Isus a lærgit
explicarea flinerii ei (Isaia 42:21), arætând cæ aceastæ
Lege este o cælæuzæ perfectæ pentru o viefluire dreaptæ øi descoperæ orice pæcat. De
exemplu, Isus a arætat cæ porunca “Sæ nu ucizi!” condamnæ nu numai uciderea, ci øi
mânia øi ura (Matei 5:21, 22; 1 Ioan 3:15). Iar poftirea unei femei cu privirea este
adulter (Matei 5:27, 28). El zice: “Dacæ Mæ iubifli, vefli pæzi poruncile Mele.” Ioan 14:15.

7. Vor fi mântuifli aceia care, cu bunæ øtiinflæ, continuæ
sæ calce una din poruncile lui Dumnezeu?

“…plata pæcatului este moartea…” Romani 6:23. “Iatæ, vine ziua Domnului: øi va nimici“…plata pæcatului este moartea…” Romani 6:23. “Iatæ, vine ziua Domnului: øi va nimici“…plata pæcatului este moartea…” Romani 6:23. “Iatæ, vine ziua Domnului: øi va nimici“…plata pæcatului este moartea…” Romani 6:23. “Iatæ, vine ziua Domnului: øi va nimici“…plata pæcatului este moartea…” Romani 6:23. “Iatæ, vine ziua Domnului: øi va nimici
pe tofli pæcætoøii.”pe tofli pæcætoøii.”pe tofli pæcætoøii.”pe tofli pæcætoøii.”pe tofli pæcætoøii.” Isaia 13:9. “Cæci cine pæzeøte toatæ Legea øi greøeøte într-o singuræIsaia 13:9. “Cæci cine pæzeøte toatæ Legea øi greøeøte într-o singuræIsaia 13:9. “Cæci cine pæzeøte toatæ Legea øi greøeøte într-o singuræIsaia 13:9. “Cæci cine pæzeøte toatæ Legea øi greøeøte într-o singuræIsaia 13:9. “Cæci cine pæzeøte toatæ Legea øi greøeøte într-o singuræ
poruncæ, se face vinovat de toate.” Iacov 2:10.poruncæ, se face vinovat de toate.” Iacov 2:10.poruncæ, se face vinovat de toate.” Iacov 2:10.poruncæ, se face vinovat de toate.” Iacov 2:10.poruncæ, se face vinovat de toate.” Iacov 2:10.

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Nu! Aceia care cu bunæ øtiinflæ calcæ în mod continuu una din poruncile lui
Dumnezeu vor fi pierdufli. Legea celor zece Porunci este cælæuza pe care trebuie s-o
folosim în a gæsi calea cætre Dumnezeu øi cætre o viefluire sfântæ. Dacæ eu ignor una

dintre cele zece Porunci, nu voi putea deveni sfânt øi evlavios decât
nouæ zecimi, deoarece neglijez o zecime din modelul sau planul

original primit øi acest lucru va conduce întotdeauna la dezastru.
Orice arhitect îfli va spune la fel. Biblia spune cæ atunci când,

cu bunæ øtiinflæ cælcæm vreuna din poruncile lui
Dumnezeu, suntem pæcætoøi (Iacov 4:17) deoarece
refuzæm sæ devenim asemenea divinitæflii. Numai cei

evlavioøi vor putea intra în Împæræflia Cerului.
Cælcætorii Legii vor fi pierdufli.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Isus este întruparea Legii.
Când El domneøte în inimæ,

pæzirea legii devine o plæcere.

Legea este asemenea unui lanfl.
Dacæ o singuræ verigæ este ruptæ, el devine nefolositor.
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8. Poate cineva sæ fie salvat prin
pæzirea Legii?

“Cæci nimeni nu va fi socotit neprihænit înaintea Lui, prin“Cæci nimeni nu va fi socotit neprihænit înaintea Lui, prin“Cæci nimeni nu va fi socotit neprihænit înaintea Lui, prin“Cæci nimeni nu va fi socotit neprihænit înaintea Lui, prin“Cæci nimeni nu va fi socotit neprihænit înaintea Lui, prin
faptele Legii…” Romani 3:20. “Cæci prin har afli fostfaptele Legii…” Romani 3:20. “Cæci prin har afli fostfaptele Legii…” Romani 3:20. “Cæci prin har afli fostfaptele Legii…” Romani 3:20. “Cæci prin har afli fostfaptele Legii…” Romani 3:20. “Cæci prin har afli fost
mântuifli, prin credinflæ. Øi aceasta nu vine de la voi, cimântuifli, prin credinflæ. Øi aceasta nu vine de la voi, cimântuifli, prin credinflæ. Øi aceasta nu vine de la voi, cimântuifli, prin credinflæ. Øi aceasta nu vine de la voi, cimântuifli, prin credinflæ. Øi aceasta nu vine de la voi, ci
este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca sæ nu seeste darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca sæ nu seeste darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca sæ nu seeste darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca sæ nu seeste darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca sæ nu se
laude nimeni.” Efeseni 2:8, 9.laude nimeni.” Efeseni 2:8, 9.laude nimeni.” Efeseni 2:8, 9.laude nimeni.” Efeseni 2:8, 9.laude nimeni.” Efeseni 2:8, 9.

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Nu! Ræspunsul este prea simplu spre a-l
uita. Nimeni nu poate fi salvat prin flinerea Legii.
Mântuirea vine numai prin har, ca un dar færæ platæ
acordat de Domnul Hristos øi noi primim acest dar,
prin credinflæ øi nu prin fapte. Legea serveøte ca
oglindæ numai, pentru a ne aræta pæcatul din viafla
noastræ. Curæflirea sau iertarea de pæcat vine numai
prin Domnul Hristos.

9. Atunci, de ce Legea este un lucru absolut esenflial în
desævârøirea caracterului creøtin?

“Teme-te de Dumnezeu øi pæzeøte poruncile Lui. Aceasta“Teme-te de Dumnezeu øi pæzeøte poruncile Lui. Aceasta“Teme-te de Dumnezeu øi pæzeøte poruncile Lui. Aceasta“Teme-te de Dumnezeu øi pæzeøte poruncile Lui. Aceasta“Teme-te de Dumnezeu øi pæzeøte poruncile Lui. Aceasta
este datoria oricærui om.” Eclesiastul 12:13. “…prin Legeeste datoria oricærui om.” Eclesiastul 12:13. “…prin Legeeste datoria oricærui om.” Eclesiastul 12:13. “…prin Legeeste datoria oricærui om.” Eclesiastul 12:13. “…prin Legeeste datoria oricærui om.” Eclesiastul 12:13. “…prin Lege
vine cunoøtinfla deplinæ a pæcatului.” Romani 3:20.vine cunoøtinfla deplinæ a pæcatului.” Romani 3:20.vine cunoøtinfla deplinæ a pæcatului.” Romani 3:20.vine cunoøtinfla deplinæ a pæcatului.” Romani 3:20.vine cunoøtinfla deplinæ a pæcatului.” Romani 3:20.

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Modelul divin sau “datoria oricærui om”
pentru o viefluire creøtinæ este cuprinsæ în Legea lui
Dumnezeu. Un bæieflel de øase ani øi-a fæcut o riglæ
proprie de mæsurat øi mæsurându-se cu ea, a spus
mamei lui cæ el are patru metri înælflime… Cine putea
crede aøa ceva? Standardele noastre proprii nu pot fi
sigure niciodatæ. Nu voi putea øti dacæ sunt pæcætos,
pânæ când nu voi privi cu multæ atenflie la standardul
desævârøit – oglinda Legii lui Dumnezeu.
Mulfli oameni, care au scos afaræ demoni, au profetizat
øi au fæcut multe lucruri minunate în numele lui Isus,
vor fi pierdufli, deoarece nu s-au stræduit sæ verifice
viafla lor cu marele model al Legii Sale. Aøadar, ei cred
cæ sunt neprihænifli øi salvafli, când de fapt sunt plini de
pæcate øi pierdufli. “Prin aceasta øtim cæ Îl cunoaøtem,
dacæ pæzim poruncile Lui.” 1 Ioan 2:3.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mântuirea oferitæ de Isus
este un cadou pregætit

special pentru noi.

Standardele noastre sunt
înøelætoare. Nu pot øti dacæ

sunt pæcætos færæ sæ privesc cu
atenflie la standardul desævârøit
- oglinda Legii lui Dumnezeu
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10.Cine poate ajuta pe un creøtin
convertit cu adeværat sæ urmeze
modelul Legii lui Dumnezeu?

“Voi pune legile Mele în mintea lor øi le voi scrie în“Voi pune legile Mele în mintea lor øi le voi scrie în“Voi pune legile Mele în mintea lor øi le voi scrie în“Voi pune legile Mele în mintea lor øi le voi scrie în“Voi pune legile Mele în mintea lor øi le voi scrie în
inimile lor.” Evrei 8:10. “Pot totul în Hristos, care mæinimile lor.” Evrei 8:10. “Pot totul în Hristos, care mæinimile lor.” Evrei 8:10. “Pot totul în Hristos, care mæinimile lor.” Evrei 8:10. “Pot totul în Hristos, care mæinimile lor.” Evrei 8:10. “Pot totul în Hristos, care mæ
întæreøte.” Filipeni 4:13. “Dumnezeu… trimeflând dinîntæreøte.” Filipeni 4:13. “Dumnezeu… trimeflând dinîntæreøte.” Filipeni 4:13. “Dumnezeu… trimeflând dinîntæreøte.” Filipeni 4:13. “Dumnezeu… trimeflând dinîntæreøte.” Filipeni 4:13. “Dumnezeu… trimeflând din
pricina pæcatului, pe Însuøi Fiul Sæu… pentru capricina pæcatului, pe Însuøi Fiul Sæu… pentru capricina pæcatului, pe Însuøi Fiul Sæu… pentru capricina pæcatului, pe Însuøi Fiul Sæu… pentru capricina pæcatului, pe Însuøi Fiul Sæu… pentru ca
porunca Legii sæ fie împlinitæ în noi…” Romani 8:3, 4.porunca Legii sæ fie împlinitæ în noi…” Romani 8:3, 4.porunca Legii sæ fie împlinitæ în noi…” Romani 8:3, 4.porunca Legii sæ fie împlinitæ în noi…” Romani 8:3, 4.porunca Legii sæ fie împlinitæ în noi…” Romani 8:3, 4.

RÆSPUNS: Domnul Hristos nu numai cæ iartæ pe
pæcætoøii pocæifli, dar El restaureazæ în ei chipul lui
Dumnezeu, aducându-i în armonie cu Legea Sa prin
puterea prezenflei Sale læuntrice. Atunci porunca “Sæ
nu faci cutare lucru” devine o promisiune a
creøtinului cæ nu va fura, nu va minfli, nu va ucide,
etc., deoarece Isus locuieøte în inima sa øi-i conduce
viafla. Dumnezeu nu poate schimba Legea Sa, dar a
luat mæsuri binecuvântate prin Isus Hristos de a
schimba pe cel pæcætos, în aøa fel încât acesta sæ
ajungæ la nivelul Legii lui Dumnezeu. Isus este Legea în
formæ umanæ. Când El locuieøte în inima omului,
pæzirea Legii devine o plæcere.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Când Isus locuieøte în
inimæ, trecutul josnic este

înlocuit de prezenfla sa
biruitoare

Legea este oglinda care ne aratæ pæcatul vieflii. Când pæcætoøii pocæifli vin
la Isus, El reface în ei chipul lui Dumnezeu, aducându-i în armonie cu

Legea Sa prin puterea prezenflei Sale biruitoare.
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11. Un creøtin care are
credinflæ øi træieøte sub har
nu este scutit de a mai fline
Legea?

“Oricine face pæcat face øi færædelege øi“Oricine face pæcat face øi færædelege øi“Oricine face pæcat face øi færædelege øi“Oricine face pæcat face øi færædelege øi“Oricine face pæcat face øi færædelege øi
pæcatul este færædelege.” 1 Ioan 3:4.pæcatul este færædelege.” 1 Ioan 3:4.pæcatul este færædelege.” 1 Ioan 3:4.pæcatul este færædelege.” 1 Ioan 3:4.pæcatul este færædelege.” 1 Ioan 3:4.
“Cæci pæcatul nu va mai stæpâni asupra“Cæci pæcatul nu va mai stæpâni asupra“Cæci pæcatul nu va mai stæpâni asupra“Cæci pæcatul nu va mai stæpâni asupra“Cæci pæcatul nu va mai stæpâni asupra
voastræ, pentru cæ nu suntefli sub Lege,voastræ, pentru cæ nu suntefli sub Lege,voastræ, pentru cæ nu suntefli sub Lege,voastræ, pentru cæ nu suntefli sub Lege,voastræ, pentru cæ nu suntefli sub Lege,
ci sub har. Ce urmeazæ de aici? Sæci sub har. Ce urmeazæ de aici? Sæci sub har. Ce urmeazæ de aici? Sæci sub har. Ce urmeazæ de aici? Sæci sub har. Ce urmeazæ de aici? Sæ
pæcætuim pentru cæ nu mai suntem subpæcætuim pentru cæ nu mai suntem subpæcætuim pentru cæ nu mai suntem subpæcætuim pentru cæ nu mai suntem subpæcætuim pentru cæ nu mai suntem sub
Lege, ci sub har? Nicidecum.” RomaniLege, ci sub har? Nicidecum.” RomaniLege, ci sub har? Nicidecum.” RomaniLege, ci sub har? Nicidecum.” RomaniLege, ci sub har? Nicidecum.” Romani
6:14, 15. “Deci, prin credinflæ desfiinflæm6:14, 15. “Deci, prin credinflæ desfiinflæm6:14, 15. “Deci, prin credinflæ desfiinflæm6:14, 15. “Deci, prin credinflæ desfiinflæm6:14, 15. “Deci, prin credinflæ desfiinflæm
noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivæ, noinoi Legea? Nicidecum. Dimpotrivæ, noinoi Legea? Nicidecum. Dimpotrivæ, noinoi Legea? Nicidecum. Dimpotrivæ, noinoi Legea? Nicidecum. Dimpotrivæ, noi
întærim Legea.” Romani 3:31.întærim Legea.” Romani 3:31.întærim Legea.” Romani 3:31.întærim Legea.” Romani 3:31.întærim Legea.” Romani 3:31.

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Nu! Sfintele Scripturi învaflæ
exact opusul acestui lucru. Harul este
ca o grafliere datæ de un øef de stat unui
deflinut. Prin aceastæ grafliere el este
iertat, dar ea (graflierea) nu-i dæ
permisiunea de a cælca nici mæcar o
singuræ regulæ din legea statului. Din
contræ, persoana iertatæ care træieøte
sub har se aflæ sub dubla obligaflie de a
respecta legea. O persoanæ care refuzæ
sæ respecte Legea lui Dumnezeu
spunând cæ træieøte sub har (graflie),
este greøitæ. Ea træieøte sub disgraflie!

12. Sunt cele zece Porunci con

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Da, øi aceasta destul de clar. Da, øi aceasta destul de clar. Da, øi aceasta destul de clar. Da, øi aceasta destul de clar. Da, øi aceasta destul de clar.
Cerceteazæ cu multæ atenflie cele ce urmeazæ:Cerceteazæ cu multæ atenflie cele ce urmeazæ:Cerceteazæ cu multæ atenflie cele ce urmeazæ:Cerceteazæ cu multæ atenflie cele ce urmeazæ:Cerceteazæ cu multæ atenflie cele ce urmeazæ:

LEGEA LUI DUMNEZEU ÎN NOUL TESTAMENT

1. “Domnului, Dumnezeului tæu sæ te1. “Domnului, Dumnezeului tæu sæ te1. “Domnului, Dumnezeului tæu sæ te1. “Domnului, Dumnezeului tæu sæ te1. “Domnului, Dumnezeului tæu sæ te
închini øi numai Lui sæ-I slujeøti.” Matei 4:10.închini øi numai Lui sæ-I slujeøti.” Matei 4:10.închini øi numai Lui sæ-I slujeøti.” Matei 4:10.închini øi numai Lui sæ-I slujeøti.” Matei 4:10.închini øi numai Lui sæ-I slujeøti.” Matei 4:10.

2. “Copilaøilor, pæzifli-væ de idoli.” 1 Ioan2. “Copilaøilor, pæzifli-væ de idoli.” 1 Ioan2. “Copilaøilor, pæzifli-væ de idoli.” 1 Ioan2. “Copilaøilor, pæzifli-væ de idoli.” 1 Ioan2. “Copilaøilor, pæzifli-væ de idoli.” 1 Ioan
5:21. “Astfel dar, fiindcæ suntem din neam de5:21. “Astfel dar, fiindcæ suntem din neam de5:21. “Astfel dar, fiindcæ suntem din neam de5:21. “Astfel dar, fiindcæ suntem din neam de5:21. “Astfel dar, fiindcæ suntem din neam de
Dumnezeu, nu trebuie sæ credem cæDumnezeu, nu trebuie sæ credem cæDumnezeu, nu trebuie sæ credem cæDumnezeu, nu trebuie sæ credem cæDumnezeu, nu trebuie sæ credem cæ
Dumnezeirea este asemenea aurului sauDumnezeirea este asemenea aurului sauDumnezeirea este asemenea aurului sauDumnezeirea este asemenea aurului sauDumnezeirea este asemenea aurului sau
argintului sau pietrei cioplite cu meøteøugireaargintului sau pietrei cioplite cu meøteøugireaargintului sau pietrei cioplite cu meøteøugireaargintului sau pietrei cioplite cu meøteøugireaargintului sau pietrei cioplite cu meøteøugirea
øi iscusinfla omului” Faptele Apostolilor 17:29.øi iscusinfla omului” Faptele Apostolilor 17:29.øi iscusinfla omului” Faptele Apostolilor 17:29.øi iscusinfla omului” Faptele Apostolilor 17:29.øi iscusinfla omului” Faptele Apostolilor 17:29.

3. “…Numele lui Dumnezeu øi învæflætura3. “…Numele lui Dumnezeu øi învæflætura3. “…Numele lui Dumnezeu øi învæflætura3. “…Numele lui Dumnezeu øi învæflætura3. “…Numele lui Dumnezeu øi învæflætura
sæ nu fie vorbite de ræu.” 1 Timotei 6:1.sæ nu fie vorbite de ræu.” 1 Timotei 6:1.sæ nu fie vorbite de ræu.” 1 Timotei 6:1.sæ nu fie vorbite de ræu.” 1 Timotei 6:1.sæ nu fie vorbite de ræu.” 1 Timotei 6:1.

4. “Cæci într-un loc a vorbit astfel despre4. “Cæci într-un loc a vorbit astfel despre4. “Cæci într-un loc a vorbit astfel despre4. “Cæci într-un loc a vorbit astfel despre4. “Cæci într-un loc a vorbit astfel despre
ziua a øaptea: “Dumnezeu S-a odihnit în ziuaziua a øaptea: “Dumnezeu S-a odihnit în ziuaziua a øaptea: “Dumnezeu S-a odihnit în ziuaziua a øaptea: “Dumnezeu S-a odihnit în ziuaziua a øaptea: “Dumnezeu S-a odihnit în ziua
a øaptea de toate lucrærile Lui.” “Ræmâne dar oa øaptea de toate lucrærile Lui.” “Ræmâne dar oa øaptea de toate lucrærile Lui.” “Ræmâne dar oa øaptea de toate lucrærile Lui.” “Ræmâne dar oa øaptea de toate lucrærile Lui.” “Ræmâne dar o
odihnæ ca cea de Sabat pentru poporul luiodihnæ ca cea de Sabat pentru poporul luiodihnæ ca cea de Sabat pentru poporul luiodihnæ ca cea de Sabat pentru poporul luiodihnæ ca cea de Sabat pentru poporul lui
Dumnezeu.” “Fiindcæ cine intræ în odihna Lui,Dumnezeu.” “Fiindcæ cine intræ în odihna Lui,Dumnezeu.” “Fiindcæ cine intræ în odihna Lui,Dumnezeu.” “Fiindcæ cine intræ în odihna Lui,Dumnezeu.” “Fiindcæ cine intræ în odihna Lui,
se odihneøte øi el de lucrærile lui, cum S-ase odihneøte øi el de lucrærile lui, cum S-ase odihneøte øi el de lucrærile lui, cum S-ase odihneøte øi el de lucrærile lui, cum S-ase odihneøte øi el de lucrærile lui, cum S-a
odihnit Dumnezeu de lucrærile Sale.”odihnit Dumnezeu de lucrærile Sale.”odihnit Dumnezeu de lucrærile Sale.”odihnit Dumnezeu de lucrærile Sale.”odihnit Dumnezeu de lucrærile Sale.”

Evrei 4:4,9,10.Evrei 4:4,9,10.Evrei 4:4,9,10.Evrei 4:4,9,10.Evrei 4:4,9,10.

5. “Sæ cinsteøti pe tatæl tæu øi pe mama ta”5. “Sæ cinsteøti pe tatæl tæu øi pe mama ta”5. “Sæ cinsteøti pe tatæl tæu øi pe mama ta”5. “Sæ cinsteøti pe tatæl tæu øi pe mama ta”5. “Sæ cinsteøti pe tatæl tæu øi pe mama ta”
Matei 19:19.Matei 19:19.Matei 19:19.Matei 19:19.Matei 19:19.

6. “Sæ nu ucizi.” Matei 19:18.6. “Sæ nu ucizi.” Matei 19:18.6. “Sæ nu ucizi.” Matei 19:18.6. “Sæ nu ucizi.” Matei 19:18.6. “Sæ nu ucizi.” Matei 19:18.

7. “Sæ nu precurveøti.” Matei 19:18.7. “Sæ nu precurveøti.” Matei 19:18.7. “Sæ nu precurveøti.” Matei 19:18.7. “Sæ nu precurveøti.” Matei 19:18.7. “Sæ nu precurveøti.” Matei 19:18.

8. “Sæ nu furi.” Roamani 13:9.8. “Sæ nu furi.” Roamani 13:9.8. “Sæ nu furi.” Roamani 13:9.8. “Sæ nu furi.” Roamani 13:9.8. “Sæ nu furi.” Roamani 13:9.

9. “Sæ nu minfli”. Romani 13:9.9. “Sæ nu minfli”. Romani 13:9.9. “Sæ nu minfli”. Romani 13:9.9. “Sæ nu minfli”. Romani 13:9.9. “Sæ nu minfli”. Romani 13:9.

10. “Sæ nu pofteøti.” Romani 7:7.10. “Sæ nu pofteøti.” Romani 7:7.10. “Sæ nu pofteøti.” Romani 7:7.10. “Sæ nu pofteøti.” Romani 7:7.10. “Sæ nu pofteøti.” Romani 7:7.
Graflierea judecætorului iartæGraflierea judecætorului iartæGraflierea judecætorului iartæGraflierea judecætorului iartæGraflierea judecætorului iartæ

vina deflinutului dar nu-i oferævina deflinutului dar nu-i oferævina deflinutului dar nu-i oferævina deflinutului dar nu-i oferævina deflinutului dar nu-i oferæ
libertatea de a cælcæ vreo legelibertatea de a cælcæ vreo legelibertatea de a cælcæ vreo legelibertatea de a cælcæ vreo legelibertatea de a cælcæ vreo lege.
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13.Legea lui
Dumnezeu este aceeaøi
cu legea lui Moise?

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Nu, ele nu sunt la fel.
Studiazæ urmætoarea comparaflie cu
multæ atenflie:
Notæ: Notæ: Notæ: Notæ: Notæ: Legea lui Moise a fost legea
ceremonialæ temporaræ a Vechiului
Testament, care a stabilit serviciul
preofliei, jertfele rituale, darurile de
mâncare øi bæuturæ, etc., adicæ toate
câte prefigurau crucea. Aceastæ lege a
fost adæugatæ “pânæ când trebuia sæ
vinæ Sæmânfla” øi aceastæ Sæmânflæ era
Domnul Hristos (Galateni 3:16, 19).
Ritualurile øi ceremoniile legii lui
Moise arætau cætre serviciul
Domnului Hristos. Când El a murit pe
cruce, aceastæ lege s-a sfârøit. Dar
Legea Celor Zece Porunci ale lui
Dumnezeu ræmâne în picioare din
veønicie în veønicie (Psalmii 111:7, 8).
Faptul cæ existæ douæ legi distincte
este arætat foarte clar în cartea lui
Daniel 9:10, 11.
Notæ specialæ: Notæ specialæ: Notæ specialæ: Notæ specialæ: Notæ specialæ: Observæ te rog cæ
Legea lui Dumnezeu a existat cel
puflin de când existæ pæcatul,
deoarece Biblia spune: “…øi unde nu
este o lege, acolo nu este nici cælcare

onfirmate øi în Noul Testament?

LEGEA LUI DUMNEZEU ÎN VECHIUL TESTAMENT

1. “Sæ nu ai alfli dumnezei afaræ de Mine.1. “Sæ nu ai alfli dumnezei afaræ de Mine.1. “Sæ nu ai alfli dumnezei afaræ de Mine.1. “Sæ nu ai alfli dumnezei afaræ de Mine.1. “Sæ nu ai alfli dumnezei afaræ de Mine.
2. “2. “2. “2. “2. “Sæ nu-fli faci chip cioplit, nici vreoSæ nu-fli faci chip cioplit, nici vreoSæ nu-fli faci chip cioplit, nici vreoSæ nu-fli faci chip cioplit, nici vreoSæ nu-fli faci chip cioplit, nici vreo

înfæfliøare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sauînfæfliøare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sauînfæfliøare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sauînfæfliøare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sauînfæfliøare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau
jos pe pæmânt, sau în apele mai de jos decâtjos pe pæmânt, sau în apele mai de jos decâtjos pe pæmânt, sau în apele mai de jos decâtjos pe pæmânt, sau în apele mai de jos decâtjos pe pæmânt, sau în apele mai de jos decât
pæmântul.pæmântul.pæmântul.pæmântul.pæmântul. Sæ nu te închini înaintea lor øi sæ nu le Sæ nu te închini înaintea lor øi sæ nu le Sæ nu te închini înaintea lor øi sæ nu le Sæ nu te închini înaintea lor øi sæ nu le Sæ nu te închini înaintea lor øi sæ nu le
slujeøti; cæci Eu, Domnul, Dumnezeul tæu, suntslujeøti; cæci Eu, Domnul, Dumnezeul tæu, suntslujeøti; cæci Eu, Domnul, Dumnezeul tæu, suntslujeøti; cæci Eu, Domnul, Dumnezeul tæu, suntslujeøti; cæci Eu, Domnul, Dumnezeul tæu, sunt
un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuireaun Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuireaun Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuireaun Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuireaun Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea
pærinflilor în copii pânæ la al treilea øi la alpærinflilor în copii pânæ la al treilea øi la alpærinflilor în copii pânæ la al treilea øi la alpærinflilor în copii pânæ la al treilea øi la alpærinflilor în copii pânæ la al treilea øi la al
patrulea neam al celor ce Mæ uræsc, patrulea neam al celor ce Mæ uræsc, patrulea neam al celor ce Mæ uræsc, patrulea neam al celor ce Mæ uræsc, patrulea neam al celor ce Mæ uræsc, øi Mæ îndurøi Mæ îndurøi Mæ îndurøi Mæ îndurøi Mæ îndur
pânæ la al miilea neam de cei ce Mæ iubesc øipânæ la al miilea neam de cei ce Mæ iubesc øipânæ la al miilea neam de cei ce Mæ iubesc øipânæ la al miilea neam de cei ce Mæ iubesc øipânæ la al miilea neam de cei ce Mæ iubesc øi
pæzesc poruncile Mele.”pæzesc poruncile Mele.”pæzesc poruncile Mele.”pæzesc poruncile Mele.”pæzesc poruncile Mele.”

3. “3. “3. “3. “3. “Sæ  nu iei în deøert Numele DomnuluiSæ  nu iei în deøert Numele DomnuluiSæ  nu iei în deøert Numele DomnuluiSæ  nu iei în deøert Numele DomnuluiSæ  nu iei în deøert Numele Domnului
Dumnezeului tæu, cæci Domnul nu va læsaDumnezeului tæu, cæci Domnul nu va læsaDumnezeului tæu, cæci Domnul nu va læsaDumnezeului tæu, cæci Domnul nu va læsaDumnezeului tæu, cæci Domnul nu va læsa
nepedepsit pe cel ce va lua în deøert Numelenepedepsit pe cel ce va lua în deøert Numelenepedepsit pe cel ce va lua în deøert Numelenepedepsit pe cel ce va lua în deøert Numelenepedepsit pe cel ce va lua în deøert Numele
Lui.”Lui.”Lui.”Lui.”Lui.”

4. “4. “4. “4. “4. “Adu-fli aminte de ziua de odihnæ, ca s-oAdu-fli aminte de ziua de odihnæ, ca s-oAdu-fli aminte de ziua de odihnæ, ca s-oAdu-fli aminte de ziua de odihnæ, ca s-oAdu-fli aminte de ziua de odihnæ, ca s-o
sfinfleøti. sfinfleøti. sfinfleøti. sfinfleøti. sfinfleøti. Sæ lucrezi øase zile, øi sæ-fli faci lucrulSæ lucrezi øase zile, øi sæ-fli faci lucrulSæ lucrezi øase zile, øi sæ-fli faci lucrulSæ lucrezi øase zile, øi sæ-fli faci lucrulSæ lucrezi øase zile, øi sæ-fli faci lucrul
tæu. tæu. tæu. tæu. tæu. Dar ziua a øaptea este ziua de odihnæDar ziua a øaptea este ziua de odihnæDar ziua a øaptea este ziua de odihnæDar ziua a øaptea este ziua de odihnæDar ziua a øaptea este ziua de odihnæ
închinatæ Domnului, Dumnezeului tæu: sæ nu faciînchinatæ Domnului, Dumnezeului tæu: sæ nu faciînchinatæ Domnului, Dumnezeului tæu: sæ nu faciînchinatæ Domnului, Dumnezeului tæu: sæ nu faciînchinatæ Domnului, Dumnezeului tæu: sæ nu faci
nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tæu, nici fiicanici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tæu, nici fiicanici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tæu, nici fiicanici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tæu, nici fiicanici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tæu, nici fiica
ta, nici robul tæu, nici roaba ta, nici vita ta, nicita, nici robul tæu, nici roaba ta, nici vita ta, nicita, nici robul tæu, nici roaba ta, nici vita ta, nicita, nici robul tæu, nici roaba ta, nici vita ta, nicita, nici robul tæu, nici roaba ta, nici vita ta, nici
stræinul care este în casa ta. stræinul care este în casa ta. stræinul care este în casa ta. stræinul care este în casa ta. stræinul care este în casa ta. Cæci în øase zile aCæci în øase zile aCæci în øase zile aCæci în øase zile aCæci în øase zile a
fæcut Domnul cerurile, pæmântul øi marea, øi totfæcut Domnul cerurile, pæmântul øi marea, øi totfæcut Domnul cerurile, pæmântul øi marea, øi totfæcut Domnul cerurile, pæmântul øi marea, øi totfæcut Domnul cerurile, pæmântul øi marea, øi tot
ce este în ele, iar în ziua a øaptea S-a odihnit: dece este în ele, iar în ziua a øaptea S-a odihnit: dece este în ele, iar în ziua a øaptea S-a odihnit: dece este în ele, iar în ziua a øaptea S-a odihnit: dece este în ele, iar în ziua a øaptea S-a odihnit: de
aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnæ øiaceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnæ øiaceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnæ øiaceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnæ øiaceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnæ øi
a sfinflit-o.”a sfinflit-o.”a sfinflit-o.”a sfinflit-o.”a sfinflit-o.”

5. “5. “5. “5. “5. “Cinsteøte pe tatæl tæu øi pe mama ta,Cinsteøte pe tatæl tæu øi pe mama ta,Cinsteøte pe tatæl tæu øi pe mama ta,Cinsteøte pe tatæl tæu øi pe mama ta,Cinsteøte pe tatæl tæu øi pe mama ta,
pentru ca sæ fli se lungeascæ zilele în flara pe carepentru ca sæ fli se lungeascæ zilele în flara pe carepentru ca sæ fli se lungeascæ zilele în flara pe carepentru ca sæ fli se lungeascæ zilele în flara pe carepentru ca sæ fli se lungeascæ zilele în flara pe care
fli-o dæ Domnul.”fli-o dæ Domnul.”fli-o dæ Domnul.”fli-o dæ Domnul.”fli-o dæ Domnul.”

6. “6. “6. “6. “6. “Sæ nu ucizi.”Sæ nu ucizi.”Sæ nu ucizi.”Sæ nu ucizi.”Sæ nu ucizi.”
7. “7. “7. “7. “7. “Sæ nu preacurveøti.”Sæ nu preacurveøti.”Sæ nu preacurveøti.”Sæ nu preacurveøti.”Sæ nu preacurveøti.”
8. “8. “8. “8. “8. “Sæ nu furi.”Sæ nu furi.”Sæ nu furi.”Sæ nu furi.”Sæ nu furi.”
9. “9. “9. “9. “9. “Sæ  nu mærturiseøti strâmb împotriva”Sæ  nu mærturiseøti strâmb împotriva”Sæ  nu mærturiseøti strâmb împotriva”Sæ  nu mærturiseøti strâmb împotriva”Sæ  nu mærturiseøti strâmb împotriva”

aproapelui tæu.”aproapelui tæu.”aproapelui tæu.”aproapelui tæu.”aproapelui tæu.”
10. “10. “10. “10. “10. “Sæ  nu pofteøti casa aproapelui tæu, sæSæ  nu pofteøti casa aproapelui tæu, sæSæ  nu pofteøti casa aproapelui tæu, sæSæ  nu pofteøti casa aproapelui tæu, sæSæ  nu pofteøti casa aproapelui tæu, sæ

nu pofteøti nevasta aproapelui tæu, nici robul lui,nu pofteøti nevasta aproapelui tæu, nici robul lui,nu pofteøti nevasta aproapelui tæu, nici robul lui,nu pofteøti nevasta aproapelui tæu, nici robul lui,nu pofteøti nevasta aproapelui tæu, nici robul lui,
nici roaba lui, nici boul lui, nici mægarul lui, nicinici roaba lui, nici boul lui, nici mægarul lui, nicinici roaba lui, nici boul lui, nici mægarul lui, nicinici roaba lui, nici boul lui, nici mægarul lui, nicinici roaba lui, nici boul lui, nici mægarul lui, nici
vreun alt lucru, care este al aproapelui tæu.” Exodvreun alt lucru, care este al aproapelui tæu.” Exodvreun alt lucru, care este al aproapelui tæu.” Exodvreun alt lucru, care este al aproapelui tæu.” Exodvreun alt lucru, care este al aproapelui tæu.” Exod
20:3-17.20:3-17.20:3-17.20:3-17.20:3-17.

Jertfele øi ritualurile ceremoniale arætau
înainte spre sacrificiul lui Isus.
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de lege.” Romani 4:15. Astfel cæ Legea Celor Zece Porunci ale lui Dumnezeu a existat de
la început. Oamenii au cælcat aceastæ Lege (1 Ioan 3:4). Din cauza pæcatului (sau a
cælcærii Legii lui Dumnezeu), a fost adæugatæ legea lui Moise (Galateni 3:16, 19), pânæ
când a trebuit sæ vinæ øi sæ moaræ Domnul Hristos. Douæ legi separate sunt implicate:
Legea lui Dumnezeu øi legea lui Moise.

14.Ce sentimente manifestæ Satana faflæ de aceia care
îøi conduc viafla dupæ Legea celor zece Porunci ale lui
Dumnezeu?

“Øi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus sæ facæ ræzboi cu ræmæøifla seminflei ei, care“Øi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus sæ facæ ræzboi cu ræmæøifla seminflei ei, care“Øi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus sæ facæ ræzboi cu ræmæøifla seminflei ei, care“Øi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus sæ facæ ræzboi cu ræmæøifla seminflei ei, care“Øi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus sæ facæ ræzboi cu ræmæøifla seminflei ei, care
pæzesc poruncile lui Dumnezeu øi flin mærturia lui Isus Hristos.” Apocalipsa 12:17. “Aicipæzesc poruncile lui Dumnezeu øi flin mærturia lui Isus Hristos.” Apocalipsa 12:17. “Aicipæzesc poruncile lui Dumnezeu øi flin mærturia lui Isus Hristos.” Apocalipsa 12:17. “Aicipæzesc poruncile lui Dumnezeu øi flin mærturia lui Isus Hristos.” Apocalipsa 12:17. “Aicipæzesc poruncile lui Dumnezeu øi flin mærturia lui Isus Hristos.” Apocalipsa 12:17. “Aici
este ræbdarea sfinflilor, care pæzesc poruncile lui Dumnezeu øi credinfla lui Isus.”este ræbdarea sfinflilor, care pæzesc poruncile lui Dumnezeu øi credinfla lui Isus.”este ræbdarea sfinflilor, care pæzesc poruncile lui Dumnezeu øi credinfla lui Isus.”este ræbdarea sfinflilor, care pæzesc poruncile lui Dumnezeu øi credinfla lui Isus.”este ræbdarea sfinflilor, care pæzesc poruncile lui Dumnezeu øi credinfla lui Isus.”
Apocalipsa 14:12.Apocalipsa 14:12.Apocalipsa 14:12.Apocalipsa 14:12.Apocalipsa 14:12.

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Satana uræøte pe oamenii care aprobæ Legea lui Dumnezeu pentru cæ ea este
modelul unei viefluiri corecte. Øi dacæ tu te decizi sæ urmezi modelul schiflat în Legea lui
Dumnezeu, vei simfli mânia diavolului reværsatæ cu toatæ furia asupra ta. Nu este
surprinzætor faptul cæ Satana uræøte øi se opune în mod crunt, tuturor acelora care
aprobæ Legea lui Dumnezeu. Dar este øocant øi uluitor sæ auzi pe conducætorii religioøi,
negând cerinflele obligatorii ale celor zece Porunci øi fæcând observaflii defæimætoare
împotriva lor sau minimalizându-le, în timp ce pe de altæ parte, ridicæ în slævi tradifliile
omeneøti. Nu la voia întâmplærii a zis Domnul Isus: “Voi de ce cælcafli porunca lui

Dumnezeu în folosul datinei voastre?… Degeaba Mæ cinstesc ei,
învæflând ca învæflæturi niøte porunci omeneøti.” Matei 15:3, 9. Iar
David a zis: “Este vremea ca Domnul sæ lucreze: cæci ei calcæ Legea
Ta.” Psalmii 119:126. Este o nebunie pentru aceastæ generaflie

nedisciplinatæ sæ-øi închipuie cæ se poate cælca Legea
viului Dumnezeu færæ pedepsire.

LEGEA LUI DUMNEZEULEGEA LUI DUMNEZEULEGEA LUI DUMNEZEULEGEA LUI DUMNEZEULEGEA LUI DUMNEZEU             LEGEA LUI MOISE            LEGEA LUI MOISE            LEGEA LUI MOISE            LEGEA LUI MOISE            LEGEA LUI MOISE

A fost numitæ “Legea Domnului.” Isaia 5:24…………………………………A fost numitæ “legea lui Moise.” Luca 2:22
Numitæ “Legea împæræteascæ.” Iacov 2:8………………………Numitæ “legea care cuprinde orânduielile.” Efeseni 2:15
Scrisæ de Dumnezeu pe table de piatræ. Exodul 31:18; 32:16……………Scrisæ de Moise într-o carte. 2 Cronici 35:12
Aøezatæ în chivot. Exodul 40:20……………………………………………Aøezatæ lângæ chivot. Deuteronom 31:26
Va ræmâne veønic. Luca 16:17………………………………………………………S-a sfârøit la cruce. Efeseni 2:15
Aratæ pæcatul. Romani 7:7;3:20………………………………Adæugatæ din pricina cælcærilor de lege. Galateni 3:19
Nu este greu de flinut. 1 Ioan 5:3…………………………………………….Stætea împotriva noastræ. Coloseni 2:14
Judecæ pe tofli oamenii. Iacov 2:10-12…………………………………………Nu judecæ pe om. Coloseni  2:14-16
Este duhovniceascæ. Romani 7:14……………………………………………………Este pæmânteascæ. Evrei 7:16
Este desævârøitæ. Psalmii 19:7…………………………………………………Nu a fæcut nimic desævârøit. Evrei 7:19

Øi balaurul s-a mâniat pe femeie (biserica adeværatæ).
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11111Nu spNu spNu spNu spNu spune Biblia cæune Biblia cæune Biblia cæune Biblia cæune Biblia cæ
Legea a fost (sauLegea a fost (sauLegea a fost (sauLegea a fost (sauLegea a fost (sau
este) imperfectæ?este) imperfectæ?este) imperfectæ?este) imperfectæ?este) imperfectæ?

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Nu. Biblia spune cæ oamenii
sunt nedesævârøifli. “Nu este nici un om
neprihænit, nici unul mæcar.” Romani
3:10. Iar în Romani 8:3, Biblia spune cæ
“Firea pæmânteascæ fæcea Legea færæ
putere.” Concluzia este aceeaøi øi anume:
Legea este desævârøitæ, numai oamenii
sunt nedesævârøifli, sau færæ putere. De
aceea, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sæu sæ
locuiascæ în noi “pentru ca porunca
Legii sæ fie împlinitæ în noi” (Romani
8:4) prin aceastæ locuire a lui Hristos.

22222Galateni 3:13Galateni 3:13Galateni 3:13Galateni 3:13Galateni 3:13
spune cæ noispune cæ noispune cæ noispune cæ noispune cæ noi
suntemsuntemsuntemsuntemsuntem

ræscumpærafli dinræscumpærafli dinræscumpærafli dinræscumpærafli dinræscumpærafli din
blestemul Legii. Explicæblestemul Legii. Explicæblestemul Legii. Explicæblestemul Legii. Explicæblestemul Legii. Explicæ
aceasta!aceasta!aceasta!aceasta!aceasta!

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Blestemul legii este moartea
(Romani 6:23). Domnul Hristos a gustat
moartea pentru fiecare om (Evrei 2:9).
Astfel, El ne-a ræscumpærat pe tofli din
blestemul legii (moartea) øi în locul
morflii El ne-a asigurat viafla veønicæ.

RÆSPUNS LA ÎNTREBÆRILE CARE TE PREOCUPÆRÆSPUNS LA ÎNTREBÆRILE CARE TE PREOCUPÆRÆSPUNS LA ÎNTREBÆRILE CARE TE PREOCUPÆRÆSPUNS LA ÎNTREBÆRILE CARE TE PREOCUPÆRÆSPUNS LA ÎNTREBÆRILE CARE TE PREOCUPÆ

33333Nu învaflæ Biblia înNu învaflæ Biblia înNu învaflæ Biblia înNu învaflæ Biblia înNu învaflæ Biblia în
Coloseni 2:14-17Coloseni 2:14-17Coloseni 2:14-17Coloseni 2:14-17Coloseni 2:14-17
øi în Efeseni 2:15øi în Efeseni 2:15øi în Efeseni 2:15øi în Efeseni 2:15øi în Efeseni 2:15

cæ Legea lui Dumnezeucæ Legea lui Dumnezeucæ Legea lui Dumnezeucæ Legea lui Dumnezeucæ Legea lui Dumnezeu
s-a sfârøit la cruce?s-a sfârøit la cruce?s-a sfârøit la cruce?s-a sfârøit la cruce?s-a sfârøit la cruce?

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Nu. Aceste douæ pasaje biblice
se referæ la legea ceremonialæ ce confline
orânduielile sau legea lui Moise, care
guverna sistemul jertfelor øi preoflia.
Toate aceste ceremonii øi ritualuri
prefigurau crucea øi øi-au încheiat
valabilitatea la moartea Domnului
Hristos, dupæ cum a plænuit Dumnezeu.
Legea lui Moise a fost adæugatæ pânæ
când trebuia sæ vinæ “Sæmânfla”. Øi
aceastæ “Sæmânflæ” a fost Domnul Hristos
(Galateni 3:16, 17). Legea lui Dumnezeu
nu poate fi implicatæ în aceste pasaje,
deoarece apostolul Pavel, dupæ mulfli ani
de la sacrificiul de pe Golgota a spus cæ
Legea este “sfântæ, dreaptæ øi bunæ”
(Romani 7:7, 12).
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44444Biblia spune:Biblia spune:Biblia spune:Biblia spune:Biblia spune:
“Dragostea este“Dragostea este“Dragostea este“Dragostea este“Dragostea este
împlinirea Legii”împlinirea Legii”împlinirea Legii”împlinirea Legii”împlinirea Legii”

Romani 13:10. DeRomani 13:10. DeRomani 13:10. DeRomani 13:10. DeRomani 13:10. De
asemenea, în Mateiasemenea, în Mateiasemenea, în Mateiasemenea, în Mateiasemenea, în Matei
22:38-40, Biblia ne22:38-40, Biblia ne22:38-40, Biblia ne22:38-40, Biblia ne22:38-40, Biblia ne
porunceøte sæ iubim peporunceøte sæ iubim peporunceøte sæ iubim peporunceøte sæ iubim peporunceøte sæ iubim pe
Dumnezeu øi peDumnezeu øi peDumnezeu øi peDumnezeu øi peDumnezeu øi pe
aproapele nostru øiaproapele nostru øiaproapele nostru øiaproapele nostru øiaproapele nostru øi
sfârøeøte prin cuvintele:sfârøeøte prin cuvintele:sfârøeøte prin cuvintele:sfârøeøte prin cuvintele:sfârøeøte prin cuvintele:
“În aceste douæ porunci se“În aceste douæ porunci se“În aceste douæ porunci se“În aceste douæ porunci se“În aceste douæ porunci se
cuprinde toatæ Legea øicuprinde toatæ Legea øicuprinde toatæ Legea øicuprinde toatæ Legea øicuprinde toatæ Legea øi
Proorocii”. Nu înlocuiescProorocii”. Nu înlocuiescProorocii”. Nu înlocuiescProorocii”. Nu înlocuiescProorocii”. Nu înlocuiesc
aceste douæ porunci peaceste douæ porunci peaceste douæ porunci peaceste douæ porunci peaceste douæ porunci pe
cele zece?cele zece?cele zece?cele zece?cele zece?

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Nu, Cele Zece Porunci sunt
cuprinse în cele douæ, aøa dupæ cum cele
zece degete sunt cuprinse în cele douæ
mâini ale noastre. Acestea sunt
nedespærflite. Iubirea faflæ de Dumnezeu
face ca pæzirea primelor patru porunci
(care privesc relaflia noastræ cu
Dumnezeu) sæ fie o plæcere, iar iubirea
faflæ de aproapele nostru face ca pæzirea
ultimelor øase porunci (care privesc
relaflia noastræ cu aproapele), sæ fie o
bucurie. Iubirea împlineøte Legea
îndepærtând sclavia øi fæcând din flinerea
Legii o plæcere (Psalmii 40:8). Când noi
iubim pe cineva cu adeværat, respectarea
cerinflelor acestei persoane, devine
bucurie. Domnul Isus a spus: “Dacæ Mæ
iubifli, vefli pæzi poruncile Mele” (Ioan
14:15). Este imposibil sæ iubim pe

Dumnezeu øi sæ nu pæzim poruncile
Sale, deoarece Biblia spune: “Cæci
dragostea de Dumnezeu stæ în pæzirea
poruncilor Lui. Øi poruncile Lui nu sunt
grele.” (1 Ioan 5:3). “Cine zice: ‘Îl
cunosc’ øi nu pæzeøte poruncile Lui, este
un mincinos øi adeværul nu este în el.”
(1 Ioan 2:4).

55555Nu învaflæ textul dinNu învaflæ textul dinNu învaflæ textul dinNu învaflæ textul dinNu învaflæ textul din
2 Corinteni 3:7 cæ2 Corinteni 3:7 cæ2 Corinteni 3:7 cæ2 Corinteni 3:7 cæ2 Corinteni 3:7 cæ
legea “scrisæ øilegea “scrisæ øilegea “scrisæ øilegea “scrisæ øilegea “scrisæ øi

sæpatæ în piatræ… estesæpatæ în piatræ… estesæpatæ în piatræ… estesæpatæ în piatræ… estesæpatæ în piatræ… este
trecætoare”?trecætoare”?trecætoare”?trecætoare”?trecætoare”?

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Textul spune cæ slava “feflei lui
Moise”, slujitorul Legii, era trecætoare øi
nu Legea. Citeøte din nou întregul pasaj
din 2 Corinteni 3:3-9, dar citeøte-l cu
atenflie. Subiectul acestui context nu are
de a face cu îndepærtarea sau stabilirea
Legii, ci mai degrabæ cu schimbarea
locului ei de pe tablele de piatræ, pe
tablele inimii. Sub conducerea lui Moise,
Legea a fost scrisæ pe table de piatræ. Sub
conducerea Duhului Sfânt, prin Domnul
Hristos, Legea este scrisæ în inimæ (Evrei
8:10). O regulæ scrisæ în Buletinul
comitetului unei øcoli devine eficientæ
numai atunci când regula intræ în inima
elevului. Lucrarea Domnului Hristos în
ceea ce priveøte Legea este eficace,
deoarece El transferæ aceastæ Lege în
inima credinciosului. Atunci pæzirea
Legii devine un mod plæcut øi fericit de
viefluire, deoarece creøtinul are o iubire
adeværatæ, atât pentru Dumnezeu, cât øi
pentru aproapele.
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care au fost salvafli, au fost salvafli numai
prin har. “El ne-a mântuit… dupæ harul
care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte
de veønicii.” 2 Timotei 1:9. Legea aratæ
doar pæcatul. Numai Domnul Hristos ne
poate mântui. Noe a aflat har (Genesa
6:8), Moise a obflinut har (Exodul
33:17), poporul Israel în pustie a aflat
har (Ieremia 31:2), iar Abel, Enoh,
Abraam, Isaac, Iacov, Iosif  øi multe alte
personalitæfli ale Vechiului Testament au
fost salvafli “prin credinflæ”, aøa cum
relateazæ Evrei cap. 11. Ei au fost salvafli
privind înainte cætre cruce; noi vom fi
salvafli privind înapoi la cruce. Legea este
necesaræ deoarece, ca øi o oglindæ, ne
descoperæ pæcatul din viafla noastræ. Færæ
aceastæ Lege oamenii ar pæcætui øi nu
øi-ar da seama de lucrul acesta. Dar
Legea nu are puterea mântuirii. Ea doar
ne aratæ pæcatul. Singurul care poate
mântui este Domnul Isus øi numai El
poate salva pe cineva din pæcat. Acest
principiu a fost totdeauna adeværat,
chiar øi în timpul Vechiului Testament
(Faptele Apostolilor 4:12; 2 Timotei 1:9).

99999De ce atâta bætaieDe ce atâta bætaieDe ce atâta bætaieDe ce atâta bætaieDe ce atâta bætaie
de cap cu privire lade cap cu privire lade cap cu privire lade cap cu privire lade cap cu privire la
Lege? Nu esteLege? Nu esteLege? Nu esteLege? Nu esteLege? Nu este

conøtiinfla o cælæuzæconøtiinfla o cælæuzæconøtiinfla o cælæuzæconøtiinfla o cælæuzæconøtiinfla o cælæuzæ
siguræ?siguræ?siguræ?siguræ?siguræ?

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Nu! De o mie de ori, nu! Biblia
vorbeøte de o conøtiinflæ rea, o conøtiinflæ
mânjitæ, una în care nu pofli sæ te încrezi.
Biblia, care include øi Legea lui
Dumnezeu, este singura ta siguranflæ
(Isaia 8:20). Dumnezeu spune: “Cine se
încrede în inima lui este un nebun…”
Proverbele 28:26.

66666Romani 10:4Romani 10:4Romani 10:4Romani 10:4Romani 10:4
spune cæ “Hristosspune cæ “Hristosspune cæ “Hristosspune cæ “Hristosspune cæ “Hristos
este sfârøitul Legii”.este sfârøitul Legii”.este sfârøitul Legii”.este sfârøitul Legii”.este sfârøitul Legii”.

Aøa cæ s-a sfârøit cuAøa cæ s-a sfârøit cuAøa cæ s-a sfârøit cuAøa cæ s-a sfârøit cuAøa cæ s-a sfârøit cu
Legea, nu-i aøa?Legea, nu-i aøa?Legea, nu-i aøa?Legea, nu-i aøa?Legea, nu-i aøa?

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Cuvântul “sfârøit” din acest verset,
înseamnæ scop, flintæ, intenflie sau flel, aøa
cum este arætat în Iacov 5:11. Înflelesul aici
este clar. A conduce pe oameni la Hristos
unde ei pot gæsi neprihænire, iatæ scopul,
flinta sau sfârøitul Legii.

77777De ce aøa mulfliDe ce aøa mulfliDe ce aøa mulfliDe ce aøa mulfliDe ce aøa mulfli
oameni refuzæoameni refuzæoameni refuzæoameni refuzæoameni refuzæ
cerinflele obligatoriicerinflele obligatoriicerinflele obligatoriicerinflele obligatoriicerinflele obligatorii

ale Legii lui Dumnezeu?ale Legii lui Dumnezeu?ale Legii lui Dumnezeu?ale Legii lui Dumnezeu?ale Legii lui Dumnezeu?

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: “Fiindcæ umblarea dupæ lucrurile
firii pæmânteøti este vræjmæøie împotriva
lui Dumnezeu, cæci ea nu se supune Legii
lui Dumnezeu øi nici nu poate sæ se
supunæ. Deci, cei ce sunt pæmânteøti nu
pot sæ placæ lui Dumnezeu. Voi însæ nu
mai suntefli pæmânteøti, ci duhovniceøti,
dacæ Duhul lui Dumnezeu locuieøte în
adevær în voi. Dacæ nu are cineva Duhul
lui Hristos, nu este al Lui.” Romani 8:7-9.

88888Credincioøii dinCredincioøii dinCredincioøii dinCredincioøii dinCredincioøii din
timpul Vechiuluitimpul Vechiuluitimpul Vechiuluitimpul Vechiuluitimpul Vechiului
Testament au fostTestament au fostTestament au fostTestament au fostTestament au fost

salvafli prin Lege?salvafli prin Lege?salvafli prin Lege?salvafli prin Lege?salvafli prin Lege?

Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns:Ræspuns: Niciodatæ n-a fost salvat cineva
prin Lege. De-a lungul veacurilor, tofli
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REZUMATUL BROØURII NR. 6REZUMATUL BROØURII NR. 6REZUMATUL BROØURII NR. 6REZUMATUL BROØURII NR. 6REZUMATUL BROØURII NR. 6

Marcheazæ ræspunsul corect.
Cifra din parantezæ  - (1) -

indicæ numærul ræspunsurilor
corecte.

1. Cele Zece Porunci au fost scrise de: (1)1. Cele Zece Porunci au fost scrise de: (1)1. Cele Zece Porunci au fost scrise de: (1)1. Cele Zece Porunci au fost scrise de: (1)1. Cele Zece Porunci au fost scrise de: (1)
Dumnezeu.
Moise.
O persoanæ necunoscutæ.

2. În acord cu Biblia, pæcatul este: (1)2. În acord cu Biblia, pæcatul este: (1)2. În acord cu Biblia, pæcatul este: (1)2. În acord cu Biblia, pæcatul este: (1)2. În acord cu Biblia, pæcatul este: (1)
O deficienflæ în personalitate.
Cælcarea Legii lui Dumnezeu.
Ceva ce pare greøit.

3. Marcheazæ numai afirmafliile care spun3. Marcheazæ numai afirmafliile care spun3. Marcheazæ numai afirmafliile care spun3. Marcheazæ numai afirmafliile care spun3. Marcheazæ numai afirmafliile care spun
adeværul cu privire la Legea luiadeværul cu privire la Legea luiadeværul cu privire la Legea luiadeværul cu privire la Legea luiadeværul cu privire la Legea lui
Dumnezeu: (4)Dumnezeu: (4)Dumnezeu: (4)Dumnezeu: (4)Dumnezeu: (4)

Legea este un ghid pentru o
viefluire fericitæ.
Ca øi o oglindæ, ea aratæ pæcatul.
Este împoværætoare øi asupritoare.
Mæ protejeazæ de tragedii.
Are aceleaøi caracteristici ca øi
Dumnezeu.
Este desfiinflatæ în Noul
Testament.
Este un blestem.

4. Mæreafla Lege a Celor Zece Porunci ale4. Mæreafla Lege a Celor Zece Porunci ale4. Mæreafla Lege a Celor Zece Porunci ale4. Mæreafla Lege a Celor Zece Porunci ale4. Mæreafla Lege a Celor Zece Porunci ale
lui Dumnezeu: (1)lui Dumnezeu: (1)lui Dumnezeu: (1)lui Dumnezeu: (1)lui Dumnezeu: (1)

A fost numai pentru timpurile
Vechiului Testament.
A fost desfiinflatæ de Domnul
Hristos pe cruce.
Este absolut neschimbætoare.

5. În ziua judecætii voi fi salvat: (1)5. În ziua judecætii voi fi salvat: (1)5. În ziua judecætii voi fi salvat: (1)5. În ziua judecætii voi fi salvat: (1)5. În ziua judecætii voi fi salvat: (1)
Dacæ ajung la nivelul poruncilor
lui Dumnezeu.
Dacæ iubesc pe Domnul chiar
dacæ nu pæzesc poruncile Lui.
Dacæ experienfla iubirii mele
personale cu Isus mæ conduce la
ascultarea de toate poruncile Sale.

6. Omul este salvat: (1)6. Omul este salvat: (1)6. Omul este salvat: (1)6. Omul este salvat: (1)6. Omul este salvat: (1)
Prin flinerea Legii.
Prin cælcarea Legii.
Numai prin Domnul Hristos.

7. Creøtinul cu adeværat convertit: (1)7. Creøtinul cu adeværat convertit: (1)7. Creøtinul cu adeværat convertit: (1)7. Creøtinul cu adeværat convertit: (1)7. Creøtinul cu adeværat convertit: (1)
Va pæstra Legea lui Dumnezeu
prin locuirea în el a Domnului
Hristos.
Va ignora Legea deoarece aceasta
a fost desfiinflatæ.
Nu consideræ necesaræ flinerea
poruncilor.

8. O persoanæ care træieøte sub har: (1)8. O persoanæ care træieøte sub har: (1)8. O persoanæ care træieøte sub har: (1)8. O persoanæ care træieøte sub har: (1)8. O persoanæ care træieøte sub har: (1)
Este liberæ de a mai fline Legea.
Poate cælca Cele Zece Porunci
færæ sæ pæcætuiascæ.
Va pæstra cu bucurie poruncile
lui Dumnezeu.

9. Iubirea împlineøte Legea: (1)9. Iubirea împlineøte Legea: (1)9. Iubirea împlineøte Legea: (1)9. Iubirea împlineøte Legea: (1)9. Iubirea împlineøte Legea: (1)
Deoarece iubirea desfiinfleazæ
Legea.
Deoarece dragostea adeværatæ faflæ
de Dumnezeu øi aproapele face ca
flinerea Legii sæ fie o plæcere.
Deoarece iubirea este mai
importantæ decât ascultarea.
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10. Legea lui Moise este: (1)10. Legea lui Moise este: (1)10. Legea lui Moise este: (1)10. Legea lui Moise este: (1)10. Legea lui Moise este: (1)
Aceeaøi cu Legea lui Dumnezeu.
Legea ceremoniilor øi jertfelor
care flinteau înainte cætre Domnul
Hristos øi care s-au sfârøit la
cruce.
Este încæ obligatorie øi astæzi.

11. Pæzitorii Celor Zece Porunci: (1)11. Pæzitorii Celor Zece Porunci: (1)11. Pæzitorii Celor Zece Porunci: (1)11. Pæzitorii Celor Zece Porunci: (1)11. Pæzitorii Celor Zece Porunci: (1)
Sunt legaliøtii care vor fi pierdufli.
Satana, care uræøte pe Dumnezeu
øi Legea Sa, li se va opune cu
înverøunare.
Sunt mântuifli prin flinerea
poruncilor.

12. Noteazæ numai ræspunsurile care spun12. Noteazæ numai ræspunsurile care spun12. Noteazæ numai ræspunsurile care spun12. Noteazæ numai ræspunsurile care spun12. Noteazæ numai ræspunsurile care spun
adeværul despre Domnul Hristos øi Legeaadeværul despre Domnul Hristos øi Legeaadeværul despre Domnul Hristos øi Legeaadeværul despre Domnul Hristos øi Legeaadeværul despre Domnul Hristos øi Legea
Sa: (4)Sa: (4)Sa: (4)Sa: (4)Sa: (4)

Isus a desfiinflat Legea.
Isus a cælcat Legea lui Dumnezeu.
Isus este Legea în formæ umanæ.
Isus a zis: “Dacæ Mæ iubifli, vefli
pæzi poruncile Mele”.
Isus a preamærit Legea øi a arætat
cæ ea ne fereøte de orice pæcat.
Isus a spus cæ Legea nu poate fi
schimbatæ.

13. Eu cred cæ un creøtin trebuie sæ asculte13. Eu cred cæ un creøtin trebuie sæ asculte13. Eu cred cæ un creøtin trebuie sæ asculte13. Eu cred cæ un creøtin trebuie sæ asculte13. Eu cred cæ un creøtin trebuie sæ asculte
de cele zece Porunci ale lui Dumnezeu øide cele zece Porunci ale lui Dumnezeu øide cele zece Porunci ale lui Dumnezeu øide cele zece Porunci ale lui Dumnezeu øide cele zece Porunci ale lui Dumnezeu øi
Îl rog pe Isus sæ aducæ viafla mea înÎl rog pe Isus sæ aducæ viafla mea înÎl rog pe Isus sæ aducæ viafla mea înÎl rog pe Isus sæ aducæ viafla mea înÎl rog pe Isus sæ aducæ viafla mea în
armonie cu El.armonie cu El.armonie cu El.armonie cu El.armonie cu El.

Da
Nu


