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DREPTATEA ÎN NOUL TESTAMENT

În trimestrul acesta ne apropiem de Dumnezeu din perspectiva ideii 
de dreptate. Justiția, dreptatea, se referă la un anumit standard de co-
rectitudine, și de echitate. Fiecare dintre noi înțelegem într-o anumită 
măsură acest lucru. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al dreptății. 
Aceasta este una dintre caracteristicile lui Dumnezeu care izvorăște din 
standardul cel mai înalt stabilit de însuși Dumnezeu, acela de sfi nțenie. 
În luna iunie vom studia despre dreptatea dar și despre îndurarea care-l 
caracterizează pe Dumnezeu. În luna iulie vom auzi chemarea pe care 
ne-o face Dumnezeu la dreptate, dar și la îndurare, iar în luna august 
ne vom concentra atenția asupra învățăturilor apostolului Pavel despre 
noua viață în Hristos și chemarea la neprihănire. 

De-a lungul anilor, diferiți specialiști în studiul Scripturii au susținut 
ideea că cele două testamente care alcătuiesc Biblia portretizează doi 
Dumnezei diferiți: pe de o parte, un Dumnezeu al Vechiului Testament 
plin de mânie și un Dumnezeu al judecății; pe de altă parte, un Dumne-
zeu al Noului Testament plin de dragoste, îndurare și compasiune – de-
monstrate pe deplin prin viața și lucrarea Domnului Isus. 

Un studiu sumar, cu ajutorul unei simple concordanțe, va contrazice 
ușor o astfel de perspectivă aparent contradictorie. Cuvintele dragoste și 
îndurare nu lipsesc din Vechiul Testament, iar judecata și dreptatea sunt 
des întâlnite în Noul Testament. Tema acestui trimestru este dreptatea. 
Într-o bună zi toți oamenii, de pretutindeni, vor fi  aduși în fața judecății 
drepte a lui Dumnezeu; El cere poporului Său să dea dovadă de dreptate 
în toate aspectele vieții. 

Dreptatea este o temă proeminentă în Scriptură. Ea ia diferite forme: 
dreptate distributivă, procedurală, restaurativă și punitivă.
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o încrucişare de noţiuni fi losofi ce 
orientale şi de restricţii alimentare 
iudaice. Gnosticismul reuşise 
să strângă sub acelaşi acoperiş 
idei contrare şi nu de puţine ori 
contradictorii. Întreaga epistolă către 
cei din Colose este un răspuns dat 
atacului învăţătorilor eretici. Mesajul 
central al scrisorii este: „Hristos, 
plinătatea Dumnezeirii", iar intenţia 
declarată a apostolului este aceea de 
a-i convinge pe cei ce L-au primit pe 
Hristos că, dacă îl au pe El, nu mai au 
nevoie de nimic altceva.

1. Lucrurile vechi de care să ne 
dezbrăcăm (Coloseni 3:5-9)
• Omorârea păcatelor (v. 5-7)
• Renunțarea la trecut (v. 8-9)

2. Lucrurile noi cu care să ne 
îmbrăcăm (Coloseni 3:10-14)
• O făptură nouă (v. 10-11)
• O îmbrăcăminte nouă 

(v. 12-14)

3. Roadele (Coloseni 3:15-17)
• Prin puterea lui Isus (v. 15-

16)
• În numele lui Isus (v. 17) 

APLICAȚII PRACTICE

• Neprihănirea înseamnă a face 
ceea ce este drept și corect. E 
strâns legată de înțelegerea biblică 
a dreptății: a dori să faci ceea 
ce este drept din perspectiva lui 
Dumnezeu și în baza Cuvântului 
Lui. Cel care iubește dreptatea 
dorește să facă ceea ce este drept 
și, în același timp, dorește se 
facă dreptate și pentru alții. Dar 
păcatul stă în calea dreptății. 
Păcatul este de două feluri: prin 
comitere sau omitere. În ochii lui 
Dumnezeu, cineva care încalcă 
în mod fl agrant poruncile Lui e 
la fel de vinovat ca și cel care știe 
să îndrepte on nedreptate dar nu 
o face. 
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3 I U N I E  2018

DREPTATEA ȘI 

LEGILE SABATULUI 

TEXTUL LECȚIEI
Matei 12:1-14

CONTEXTUL LECȚIEI

C apitolul precedent al 
Evangheliei lui Matei 
se încheie cu invitația 

Domnului Isus de a veni la El toți cei 
trudiți și împovărați pentru a primi 

odihnă. Pentru israeliți ideea de 
odihnă era strâns legată de alte două 
lucruri: Sabatul și țara promisă (Exod 
20:8-11, Deuteronom 12:10; 25:19, 
Iosua 1:13-15). Domnul Isus le-a spus 
că el a împlinit deja promisiunile pe 
care Dumnezeu le făcuse prin aceste 
două lucruri. Declarația Domnului 
Isus este respinsă de israeliți. Vedem 

“Dacă aţi fi știut ce înseamnă: ‘Milă voiesc, iar nu jertfe’, n-aţi fi osândit 

pe niște nevinovaţi. Căci Fiul omului este Domn și al Sabatului.””

— Matei 12:7

VERSETUL DE AUR
Matei 12:7

SCOPUL: Să înțelegem evenimentele descrise în text și felul în care a 
răspuns Isus la fi ecare dintre incidentele descrise; să precizăm motivele 

pentru care mila sau compasiunea este mai importantă decât jertfa.



4

în textul de astăzi că Domnul Isus 
se confruntă cu o problemă legată 
de Sabat. Legea lui Moise descria 
Sabatul ca o zi de odihnă după muncă. 
În Sabat trebuia să se sărbătorească 
odihna lui Dumnezeu după munca 
depusă în timpul actului de creație 
și de asemenea după efortul depus 
pentru a elibera poporul din robia 
egipteană. Problema era că legea nu 
dădea o defi niție clară a muncii sau 
a efortului. Ce înseamnă muncă, ce 
înseamnă efort? Aceasta era întrebarea 
fariseilor, a acestor credincioși care 
luptau cu mult zel să păstreze legea 
neîntinată, construind în jurul legii 
un fel de „gard de protecție„ din 
dorința de a o păstra intactă, sperând 
că Dumnezeu va binecuvânta din nou 
poporul dacă acesta va începe din nou 
să respecte legea. „Gardul” acesta de 
protecție fusese construit de farisei 
gândindu-se la orice posibilitate, 
orice circumstanță care ar putea 
implica legea, și dând răspunsuri 
stricte la toate aceste circumstanțe, ca 
oricine să poată să știe cum trebuie 
să se comporte în orice situație, fără 
a încălca legea. În cadrul acestui 
„gard de protecție” a legii, erau și 
instrucțiuni foarte clare și stricte cu 
privire la Sabat, și nimeni nu avea 
voie să facă nici cel mai mic efort, sau 
vreo activitate ce putea fi  considerată 

muncă, ca nu cumva legea să fi e 
încălcată.

1. Legea și templul (Matei 12:1-5)
• David în templu (v. 1-4)
• Preoții  în templu (v. 5)

2. Sabatul și Mesia (Matei 12:6-8)
• O lege mai mare (v. 6-7)
• O autoritate mai mare (v. 8)

3. Ritual și umanitate (Matei 
12:9-14)
• O întrebare capcană 

(v. 9-10)
• Un răspuns plin de 

îndrăzneală (v. 11-14)

APLICAȚII PRACTICE

• Fariseii acordau o mai mare 
importanță tradițiilor lor decât 
nevoilor reale și concrete ale 
oamenilor, dovedind astfel 
o înțelegere deviată a legii 
Sabatului. Care sunt tradițiile 
pe care le avem noi, în biserica 
noastră, care ne împiedică să 
dăm dovadă de îndurare față de 
alții?

• Ce înseamnă, în mod practic, că 
Isus este Domnul al Sabatului?
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PRACTICAREA DREPTĂȚII

TEXTUL LECȚIEI
Coloseni 3:5-17

CONTEXTUL LECȚIEI

S crisoarea lui Pavel către 
Biserica din Colose s-a 
născut în timpuri grele, 

când învăţătura curată a Evangheliei 
era sub atacul pervertitor al ereziilor 
fi losofi ei gnostice. Din închisoarea 
Romei, Pavel aşterne pe hârtie 

rânduri de scriere profundă cu 
implicaţii care trec dincolo de timp şi 
de spaţiu prezentându-ni-l pe Hristos 
în copleşitoarea Lui importanţă 
cosmică. Pentru cititorul de azi, 
cele scrise de Pavel pot şi trebuie să 
constituie un ghid înspre înţelegerea 
persoanei şi lucrării Domnului Isus 
Hristos. 

Erezia care pătrunsese în Colose era 

“Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinţi și preaiubiţi, 

îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu 

blândeţe, cu îndelungă răbdare.” — Coloseni 3:12

VERSETUL DE AUR
Coloseni 3:12

SCOPUL: Să identifi căm câteva imperative legate de fapte evlavioase; să 
explicăm ce înseamnă omorârea fi rii vechi și îmbrăcarea cu omul cel nou.
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deschide o secțiune cu aplicații 
practice prezentate de apostolul Pavel 
după ce în primele 11 capitole el 
discută despre aspecte teologice, mult 
mai teoretice. 

1. Relațiile cu ceilalți credincioși 
(Romani 12:9-13)
• Manifestarea dragostei 

(v. 9-10)
• Manifestarea dreptății 

(v. 11-13)

2. Îndemnuri independente 
(Romani 12:14-16)
• Manifestarea empatiei 

(v. 14-15)
• Manifestarea smereniei 

(v. 16)

3. Relațiile cu cei necredincioși 
(Romani 12:17-21)
• Urmărirea păcii (v. 17-18)
• Manifestarea compasiunii 

(v. 19-21) 

APLICAȚII PRACTICE

• În multe culturi există idea că 
„puterea face dreptatea.” În acest 
text, Pavel inversează situația: 
cel ce face dreptate, are de partea 

lui puterea lui Dumnezeu. 
Dumnezeu este în control și 
dreptatea Lui va avea câștig 
de cauză de fi ecare dată. Acest 
gând aduce mângâiere celor care 
suferă nedreptate în această lume 
căzută. 
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• Mulți oameni se plâng că nu își 
găsesc odihna, chiar dacă avem 
la dispoziție multe instrumente 
și dispozitive care ar trebui să ne 
ușureze munca. Odihna nu vine 
doar prin punerea de-o parte a 
unei zile pe săptămână; odihna 
adevărată vine de la Cel care 
ne-a creat și ne-a răscumpărat. 
El poate să ne dea pace și odihnă 
chiar și în mijlocul furtunii.
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PILDE DESPRE ÎMPĂRĂȚIA 

DREAPTĂ A LUI DUMNEZEU

TEXTUL LECȚIEI
Matei 13:24-33

CONTEXTUL LECȚIEI

D omnul Isus a vorbit 
mult în pilde. Textul 
de astăzi face parte 

dintr-o serie de astfel de pilde 

care sunt menite să clarifi ce niște 
păreri greșite cu privire la modul 
în care Dumnezeu își va instaura 
Împărăția. Fiecare dintre aceste pilde 
începe cu propoziția: „Împărăția lui 
Dumnezeu este ca...”. Pentru evrei, 
acest termen de „împărăție” avea o 
conotație naționalistă, având de-a 

“Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriș; și, la vremea 

secerișului, voi spune secerătorilor: «Smulgeţi întâi neghina și legaţi-o 

în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.»”

— Matei 13:30

VERSETUL DE AUR
Matei 13:30

SCOPUL: Să identifi căm ideea centrală a fi ecăreia dintre cele trei pilde legate de 
împărăția lui Dumnezeu; să prezentăm contrastul dintre înțelegerea lui Isus cu 

privire la împărăția lui Dumnezeu și înțelegerea greșită a evreilor din primul secol. 
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DRAGOSTEA ȘI 

MANIFESTAREA DREPTĂȚII

TEXTUL LECȚIEI
Romani 12:9-21

CONTEXTUL LECȚIEI

S ăptămâna aceasta ne 
întoarcem la Epistola către 
Romani. Puteți citi în lecția 

din 5 august, un material introductiv 
succint la această importantă carte a 
Bibliei. 

Filozofi i greci au discutat mult în 
scrierile lor despre probleme de 
moralitate, despre bunătate și despre 
răutate. Pentru Pavel însă, aceste 
aspecte erau mult mai mult decât o 
problemă fi lozofi că la nivel teoretic. 
El dorea ca noi, credincioșii să fi m 
cu adevărat transformați în oameni 
care practică bunătatea în viața de zi 
cu zi. Capitolul 12 din cartea Romani 

“Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiţi-vă 

tare de bine.” — Romani 12:19

VERSETUL DE AUR
Romani 12:19

SCOPUL: Să dăm trei exemple, pe baza textului citit, de situații în care putem 
birui răul prin bine; să explicăm de ce spune Dumnezeu că răzbunarea este a 
lui; să identifi căm un comportament propriul care necesită corecție în lumina 

standardelor privind iubirea și dreptatea.
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pentru sfi nții nevoiași din Iudea. 
El spune să nu-i uităm pe săraci 
(Galateni 2:10), ceea ce era mult 
mai mult decât o simplă cerere de 
milostenie. Pavel aștepta din partea 
credincioșilor să se ajute unii pe alții 
în desfășurarea misiunii ce le fusese 
încredințată de Domnul Isus. 

1. Spor la dărnicie (2 Corinteni 
8:7-9)
• Scopul bisericii din Corint 

(v. 7-8)
• Exemplul lui Isus (v. 9)

2. Dăruirea de bună voie 
(2 Corinteni 8:10-11)
• Un început bun (v. 10)
• Terminați ceea ce ați început 

(v. 11)

3. Dăruirea echitabilă (2 
Corinteni 8:12-15)
• Bunăvoința de a da de unde 

este (v. 12)
• Ușurarea și strâmtorarea 

(v. 13-15)

APLICAȚII PRACTICE

• Bisericile și creștinii individuali 
ar trebui să dăruiască pentru a 

ajuta acolo unde este nevoie, din 
două motive. În primul rând, 
este obligația biblică de a face 
acest lucru (1 Ioan 3:17 etc.). 
În Vechiul Testament ajutarea 
celor în nevoie era văzută ca 
o refl ectare a compasiunii lui 
Dumnezeu pentru ei (Psalmul 
140:12; Ieremia 22:16). În al 
doilea rând, care este mai puțin 
evident, dărnicia ajută dătătorul 
să se elibereze de egoism, 
lăcomie și prejudecăți împotriva 
celor lipsiți. 
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face cu locația geografi că, originea 
și autoritatea politică și militară a 
poporului. Domnul Isus dă însă 
o altă perspectivă cu privire la 
Împărăție, un mesaj despre credință, 
despre pocăință, despre perseverență, 
despre transformarea unei națiuni 
prin schimbarea inimilor celor care o 
compun. 

1. Pilda neghinei (Matei 13:24-30)
• Sabotat pe ascuns (v. 24-25)
• Descoperirea pagubei 

(v. 26-28)
• Coexistența temporară 

(v. 29-30a)
• Separarea veșnică (v. 30b)

2. Pilda bobului de muștar (Matei 
13:31-22)
• Dintr-o sămânță mică 

(v. 31-32a)
• Un copac mare (v. 32b, c)

3. Pilda aluatului (Matei 13:33)

APLICAȚII PRACTICE

• Niciunuia dintre noi nu ne place 
să avem răbdare – nu ne place să 
așteptăm! În special când cădem 
victime ale lipsei de dreptate, 

vrem să se facă dreptate imediat. 
Promisiunea împărăției lui 
Dumnezeu este că Dumnezeu 
este Cel care va face dreptate. 
Dumnezeul nostru sfânt și drept 
nu poate tolera răul și injustiția 
pentru totdeauna.

• Dar împărăția lui Dumnezeu 
întemeiată prin Hristos nu aduce 
cu sine înfrângerea imediată 
a răului. Separarea se face nu 
la început, ci la sfârșit. Acum 
împărăția este ca un bob de 
muștar, aproape invizibilă, dar 
crește ca un bob de muștar sau 
ca drojdia în aluat. De aceea 
chemarea este pentru cei ce au 
urechi de auzit, să audă și să vină 
la El cu pocăință până nu este 
prea târziu. 

• Dacă Împărăția lui Dumnezeu 
întârzie să se manifeste în 
toată autoritatea, acest lucru se 
întâmplă pentru a da mai multor 
oameni ocazia de a intra în 
împărăție (2 Petru 3:9).
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LECȚIILE DOMNULUI ISUS 

DESPRE DREPTATE

TEXTUL LECȚIEI
Matei 15:1-9

CONTEXTUL LECȚIEI

S pălarea mâinilor și a 
picioarelor era o ceremonie 
stabilită prin lege pentru 

preoții care ofi ciau diferite slujbe în 

cortul întâlnirii (Exod 30:17-21). 
Fariseii au extins aplicația legii și au 
construi un alt „gard de protecție” 
ca cel despre care am discutat în 
lecția din 3 iunie, din dorința de a 
se asigura că nu se încalcă în niciun 
fel legea lui Dumnezeu. „Gardul 
acesta” era că toată lumea, indiferent 

“‘Norodul acesta se apropie de Mine cu gura și Mă cinstește cu buzele, 

dar inima lui este departe de Mine.” — Matei 15:8

VERSETUL DE AUR
Matei 15:8

SCOPUL: Să înțelegem natura confl ictului dintre Isus și farisei; să 
explicăm felul în care tradițiile și instituțiile umane pot împiedica pe 

cineva să răspundă în mod adecvat mesajului lui Dumnezeu.
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DĂRNICIA MÂNĂ ÎN MÂNĂ 

CU DREPTATEA

TEXTUL LECȚIEI
2 Corinteni 8:7-15

CONTEXTUL LECȚIEI

C ălătoriile apostolului 
Pavel i-au oferit baze de 
operațiuni în diferite orașe 

din Imperiul Roman. El se născuse 

în Tars, dar crescuse la Ierusalim 
(Fapte 22:3). Pavel a plantat biserici 
în orașe importante ca Filipi, Corint, 
Efes și a funcționat ca un fel de om 
de legătură dintre lumea neamurilor 
și cea evreiască din biserica secolului 
întâi. Unul dintre proiectele continue 
ale lui Pavel era strângerea de fonduri 

“Căci cunoașteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era 

bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă 

îmbogăţiţi.” — 2 Corinteni 8:9

VERSETUL DE AUR
2 Corinteni 8:9

SCOPUL: Să identifi căm situația care a dus la faptul că Pavel se aștepta să 
primească o colectă de la biserica din Corint; să explicăm felul în care folosirea 

textului din Exod 16:18 susține argumentul lui privind dărnicia; să identifi căm o 
modalitate de a ajuta pe cineva în mod material în săptămâna care vine.   
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• Sistemul judecății lui Dumnezeu 
este cât se poate de drept: dacă 
nu păcătuim, suntem socotiți 
neprihăniți. Dar păcatele noastre 
atrag după sine pedeapsa lui 
Dumnezeu. S-ar putea ca noi să 
considerăm nedrept faptul că un 
singur păcat poate anula o viață 
întreagă de alegeri corecte, dar 
noi știm că situația stă altfel. Noi 
nu suntem oameni buni, care 
din când în când se confruntă cu 
câte un păcat minor. Adevărul e 
că noi suntem păcătoși care din 
când în când dăm impresia de 
neprihănire. Păcatul ne aduce 
despărțirea de Dumnezeu și 
amenințarea pedepsei aspre a lui 
Dumnezeu pentru veșnicie. 

• Pavel nu se oprește doar la 
pedeapsa pentru păcatul nostru. 
Vestea bună prezentată de 
Pavel este că putem fi  iertați și 
restaurați la o relație bună cu 
Dumnezeu. Această relație nu se 
bazează pe meritele noastre ci pe 
credința în Isus Hristos, care a 
plătit prețul păcatului. 
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dacă era preot sau nu, și oricând, nu 
numai în cadrul serviciilor religioase, 
trebuia să se spele pe mâini și pe 
picioare. Acest lucru nu era în planul 
și scopul lui Dumnezeu. Fariseii 
își luaseră, din nou, libertatea de 
a schimba după bunul lor plac, 
poruncile lui Dumnezeu. Domnul 
Isus ne redirecționează astăzi atenția 
asupra lucrurilor importante pentru 
Dumnezeu. 

1. Curățenie în exterior (Matei 
15:1-2)
• Fariseii îl abordează pe Isus 

(v. 1)
• Acuzațiile împotriva 

ucenicilor (v. 2)

2. Corupție în interior (Matei 
15:3-9)
• Exemple concrete (v. 3-6a)
• Rezultate triste (v. 6b-9)

APLICAȚII PRACTICE

• Domnul Isus a văzut în vremea 
lui același lucru pe care l-a văzut 
și Isaia: oameni care pretind că 
sunt credincioși lui Dumnezeu 
dar care erau, în realitate, 
devotați tradițiilor și instituțiilor 

umane. Același lucru se poate 
întâmpla oriunde și oricui. E 
ușor să îi arătăm cu degetul pe 
cei pe care îi considerăm a fi  
ipocriți, dar mult mai greu să ne 
vedem propriile ipocrizii. 

• E ușor să cădem în capcana 
devoțiunii față de tradiții umane: 
tipuri/stiluri de închinare, 
reguli de comportament sau 
învățăturile predicatorilor noștri 
preferați. Această devoțiune 
greșită poate să ne împiedice să 
vedem adevărata nevoia de a fi  
curați în fața lui Dumnezeu.

• Tradițiile fariseilor, care inițial 
au avut scopul de a-i ajuta să 
respecte legea, au ajuns să fi e 
folosite pentru a se sustrage 
de la a respecta legea. În loc 
să îi apropie de oameni de 
Dumnezeu, acestea îi îndepărtau 
de Cel care putea să îi curețe, atât 
în exterior cât și în interior.
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24 I U N I E  2018

ROADA DREPTĂȚII LUI 

DUMNEZEU

TEXTUL LECȚIEI
Luca 16:19-31

CONTEXTUL LECȚIEI

R elatarea din acest text 
se încadrează la fi nalul 
unei serii de pilde 

din Luca 15 și 16. Seria începe cu 

fariseii care se plângeau despre 
faptul că Domnul Isus stătea la masă 
cu păcătoșii, neînțelegând bogăția 
harului lui Dumnezeu și neputându-
se să se bucure de ceea ce se bucura 
Dumnezeu – un păcătos care a fost 
salvat. În schimb, fariseii se bucurau 
mai mult de bani și de avuții (Luca 

“‘Fiule’, i-a răspuns Avraam, ‘adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai 

luat lucrurile bune, și Lazăr și-a luat pe cele rele; acum, aici, el este 

mângâiat, iar tu ești chinuit.” — Luca 16:25

VERSETUL DE AUR
Luca 16:25

SCOPUL: Să înțelegem ce ne învață acest text despre purtarea 
de grijă față de cei săraci material și/sau spiritual.

23

Când Pavel a scris această carte, 
trecuseră deja aproximativ 25 de 
ani de propovăduire a Evangheliei 
de-a lungul şi de-a latul Imperiului 
Roman. Comunităţile creştine se 
răspândiseră pretutindeni, apărând 
în toate colţurile Imperiului. Era 
inevitabil ca această nouă învăţătură 
să ridice întrebări chinuitoare 
în inimile celor ce o întâlneau 
pentru prima oară. Cum se împăca 
Evanghelia iertării cu „dreptatea" 
lui Dumnezeu? Ce mai rămânea din 
„neprihănirea" cerută de Dumnezeu 
dacă păcătoşii erau iertaţi prin oferta 
gratuită a „harului"? Ce fel de relaţie 
era între această „Evanghelie" şi 
străvechea „Lege a lui Moise"? Nu-l 
desfi ința ea pe Moise? Şi ce mai 
rămânea din legământul „Avraamic"? 
Cum se putea ca „neamurile" să 
aibă parte de privilegiile aceluiaşi 
legământ făcut cu evreii? Ce se 
va alege din nivelul moral, dacă 
se răspândește acum vestea că 
Dumnezeu nu-i mai priveşte pe 
oameni prin fi ltrul pretenţiilor Legii, 
ci prin uşa deschisă a harului? Nu 
vor ajunge oare oamenii să creadă că 
este bine să păcătuim mai mult ca să 
se înmulţească şi mai mult harul? Ce 
mai rămânea valabil din promisiunile 
făcute de Dumnezeu Israelului? 
Mai rămânea în picioare statutul de 

popor al „legământului"? Va mai 
avea Israelul, care-L respinsese pe 
Mesia, un rol în istoria viitoare a 
lumii? Nu cumva „legământul cel 
nou" semnifi ca şi lepădarea Israelului 
ca popor? Multora dintre evreii 
evlavioşi li se părea că noua „Cale" 
propusă de Pavel (Fapte 22:4; 24:22) 
aruncă pe fereastră tocmai tradiţiile 
şi moştenirile care le erau cele mai 
dragi.

În lecția de astăzi vom studia numai 
o mică frântură din răspunsurile pe 
care le dă apostolul Pavel la toate 
aceste întrebări.

1. Omul care judecă (Romani 
2:1-4)
• Ipocrizia de a-i acuza pe alții 

(v. 1)
• Așteptarea de a fi  tratat în 

mod excepțional (v. 2-3)
• Evitarea pocăinței (v. 4)

2. Judecătorul ceresc (Romani 
2:5-12)
• Fără excepții (v. 5-10)
• Fără favoritism (v. 11-12)

APLICAȚII PRACTICE
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5 A U G U S T  2018

DREPTATEA LUI DUMNEZEU

TEXTUL LECȚIEI
Romani 2:1-12

CONTEXTUL LECȚIEI

E pistola către Romani 
este lucrarea cea mai 
importantă a apostolului 

Pavel. Niciuna dintre celelalte scrieri 
ale sale nu este la fel de bogată sau de 

bine organizată. În această  epistolă 
întâlnim deopotrivă „cunoştinţele" 
lui Pavel şi „cunoştinţa" lui în arta de 
a le aranja într-un tratat de teologie 
sistematică. Dintre toate cărţile 
scrise cândva, aceasta este cea care 
a infl uenţat cel mai mult evoluţia şi 
cursul gândirii creştine. 

“Slavă, cinste și pace vor veni însă peste oricine face binele: întâi peste 

iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere 

faţa omului.” — Romani 2:10-11

VERSETUL DE AUR
Romani 2:10-11

SCOPUL: Să identifi căm cele două categorii de invitați la cină; să facem o listă 
a motivelor invocate pentru a respinge invitația lui Isus și să prezentăm câte un 

răspuns la fi ecare dintre acestea. 
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16:14). Domnul Isus scoate în 
evidență ipocrizia lor, arătându-le că 
încearcă să pară că sunt neprihăniți 
când, de fapt, ascund mândrie în 
inima lor. Acesta este contextul pildei 
de astăzi, pe care unii nici măcar nu 
o consideră o pildă, ci o întâmplare 
adevărată.  

1. Nedreptate în timpul vieții 
(Luca 16:19-21)
• Viață de lux (v. 19)
• Suferință în mizerie 

(v. 20-21)

2. Dreptate după moarte (Luca 
16:22-26)
• Răsplată și pedeapsă 

(v. 22-23)
• Cererea bogatului și 

răspunsul primit (v. 24-26)

3. Avertizare scrisă (Luca 16:27-
31)
• Pledoarie cu durere (v. 27-

28)
• Dovezi sufi ciente (v. 29-31)

APLICAȚII PRACTICE

• Oponenții lui Isus se lăudau că 
sunt experți în Legea lui Moise 

și în cărțile profetice. Ei căutau 
să aplice aceste legi cu strictețe 
în toate aspectele vieții. Cu toate 
acestea, ei s-au devenit orbi până 
acolo că nu au putut să-L vadă pe 
Dumnezeul care le-a dat legea, 
care stătea în fața lor. Isus era 
împlinirea legii și a profețiilor. 

• Care este reacția noastră față de 
cei în nevoi din jurul nostru? 
Recunoștință că nu suntem 
într-o situație asemănătoare? 
Amintiri legate de vremurile de 
greutăți din trecut? Un sentiment 
de responsabilitate? Isus ne 
aduce aminte că indiferent 
de circumstanțele în care ne 
afl ăm, cu toții suntem oameni 
în nevoi. Chiar dacă trăim o 
viață responsabilă și suntem 
cetățeni onorabili, nu putem să 
ne descurcăm pe cont propriu. 
Avem nevoie de Dumnezeu în 
toate lucrurile, în special pentru 
viața veșnică. Textul de azi este o 
chemare la ascultare și pocăință 
acum, înainte de a fi  prea târziu.
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1  I U L I E  2018

PILDA SLUJITORULUI 

NEMILOSTIV

TEXTUL LECȚIEI
Matei 18:21-35

CONTEXTUL LECȚIEI

A ceastă pildă, înregistrată 
numai de evanghelistul 
Matei apare în contextul 

învățăturii Domnului Isus despre 
disciplină și modul în care trebuie 

să abordăm un frate care păcătuiește 
împotriva noastră și despre puterea 
rugăciunii a doi sau trei care sunt 
adunați în numele Domnului Isus în 
acest context. Petru, se pare, dorește 
clarifi cări cu privire la iertare, atunci 
când cineva greșește. Domnul Isus 
răspunde schimbând perspectiva 
întrebării, punând obiectivul asupra 

“Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu 

milă de tine?” — Matei 18:33

VERSETUL DE AUR
Matei 18:33

SCOPUL: Să înțelegem contrastul dintre perspectiva lui Isus 
asupra iertării și perspectiva culturii în care trăim.

21

fariseii odinioară, pentru care locul 
de cinste la masă era important și 
prețuit în defavoarea compasiunii și 
milei care trebuia arătată față de cei 
sărmani și nevoiași, cei care nu pot să 
răsplătească o astfel de compasiune, 
și noi suntem chemați să fi m buni, 
generoși și plini de dragoste unii față 
de alții, fără să așteptăm o răsplată 
imediată, știind că răsplata va veni la 
„învierea celor neprihăniți.”

1. Locul discuției (v. 15)
• La masă cu Isus (v. 15a)
• Discuția cu Isus (v. 15b)

2. Pilda celor invitați la cină (Luca 
14:16-24)
• Invitația este făcută (v. 16-

17)
• Invitația este respinsă 

(v. 18-20)
• Invitația este lărgită (v. 21-

24)

APLICAȚII PRACTICE

• Este adevărat că grijile acestei 
lumi și obligațiile pe care le avem 
pot să ia locul preocupărilor 
față de lucrurile de sus. Biblia 
ne avertizează de multe ori 

cu privire la acest aspect, iar 
creștinul de azi trebuie să ia în 
serios această avertizare. „Nu 
iubiţi lumea, nici lucrurile din 
lume! Dacă iubeşte cineva lumea, 
dragostea Tatălui nu este în el.” 
(1 Ioan 2:15). Iacov este și mai 
direct: „Nu ştiţi că prietenia cu 
lumea înseamnă duşmănie faţă 
de Dumnezeu? Aşa că oricine 
vrea să fi e prieten cu lumea se 
face duşman al lui Dumnezeu.” 
(Iacov 4:4)
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29 I U L I E  2018

PILDA CELOR INVITAȚI 

LA CINĂ

TEXTUL LECȚIEI
Luca 14:15-24

CONTEXTUL LECȚIEI

C apitolul 14 al Evangheliei 
lui Luca începe cu intrarea 
Domnului Isus în casa 

unuia dintre fruntași fariseilor în 

ziua de Sabat, fi ind invitat la masă. 
El era urmărit atent de farisei pentru 
a vedea dacă va încălca standardele 
de conduită ale acestora. În acest 
context, Domnul Isus le spune pilda 
din lecția de astăzi. Pilda era pentru 
fariseii cu care lua prânzul, dar este 
valabilă și pentru noi astăzi. La fel ca 

“Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci, 

stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: ‘Du-te degrabă în pieţele 

și uliţele cetăţii și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi.’”

— Luca 14:21

VERSETUL DE AUR
Luca 14:21

SCOPUL: Să identifi căm cele două categorii de invitați la cină; să facem o listă 
a motivelor invocate pentru a respinge invitația lui Isus și să prezentăm câte un 

răspuns la fi ecare dintre acestea. 
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fi ecăruia dintre noi. Dacă nouă ni s-a 
iertat mult, avem și noi obligația să 
iertăm mult.   

1. O problemă delicată (Matei 
18:21-22)
• Întrebarea lui Petru (v. 21)
• Răspunsul lui Isus (v. 22)

2. O pildă minunată (Matei 18:23-
35)
• Criza slujitorului (v. 23-25)
• Compasiunea regelui 

(v. 26-27)
• Cruzimea slujitorului 

(v. 28-31)
• Condamnarea regelui 

(v. 32-34)

APLICAȚII PRACTICE

• Pentru că Petru a fost cel care a 
pus întrebarea despre iertare, e 
interesant de urmărit ce s-a-
ntâmplat cu el în privința iertării. 
După ce s-a lepădat de Isus de 
trei ori, el a avut remușcări și 
a plâns amarnic. După înviere, 
îngerul a spus femeilor să ducă 
vestea cea bună ucenicilor și lui 
Petru. Această referire la Petru 
nu a fost întâmplătoare. A fost 

confi rmarea faptului că a fost 
iertat.

• În ce situații ne asemănăm 
cu slujitorul neiertător? Cum 
reacționăm când am suferit 
pierderi (materiale, emoționale, 
relaționale) datorită indiferenței, 
neglijenței sau rea-intenției 
cuiva?
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8 I U L I E  2018

ISUS ÎI CRITICĂ PE 

CONDUCĂTORII NEDREPȚI

TEXTUL LECȚIEI
Matei 23:1-4, 23-26

CONTEXTUL LECȚIEI

L ecția de astăzi conține 
un limbaj foarte dur 
adresat de Domnul Isus 

fariseilor și cărturarilor. Episodul are 
loc în Săptămâna Mare, cu câteva 

zile înainte de răstignire. Domnul 
Isus, după ce a încercat de mai 
multe ori cu vorba bună, acum le 
spune fără ocolișuri fariseilor care 
sunt problemele lor. Îi avertizează 
și îi mustră dur. Pe dinafară arătau 
bine, însă pe dinăuntru era dezastru. 
Cuvintele acestea ale Domnului 
Isus sunt mult mai blânde decât 

“a zis: „Cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise. Deci toate 

lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le și faceţi-le, dar după 

faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.” — Matei 23:2-3

VERSETUL DE AUR
Matei 23:2-3

SCOPUL: Să identifi căm practicile ipocrite ale conducătorilor religioși din 
vremea lui Isus și opusul fi ecăreia dintre aceste practici; să identifi căm în viața 

noastră o atitudine sau un comportament ipocrit, să îl mărturisim și ne pocăim. 
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lui Dumnezeu, la relația noastră cu 
această Împărăție, și la locul nostru 
din Împărăție.

1. Preocuparea față de Împărăție 
(Luca 13:22-24)
• Întrebarea (v. 22-23a)
• Chemarea (v. 23b-24)

2. Cetățeni ai Împărăției (Luca 
13:25-30)
• Cei din afară (v. 25-28)
• Cei dinăuntru (v. 29)
• Concluzia (v. 30)

APLICAȚII PRACTICE

• Principiul răsturnării de situație 
– „unii din cei de pe urmă care 
vor fi  cei dintâi şi sunt unii din 
cei dintâi care vor fi  cei din 
urmă“ – arată faptul că Împărăția 
lui Isus nu are nimic de-a face cu 
această lume (Ioan 18:36). Cei 
care sunt considerați infl uenți 
și importanți, din perspectiva 
lumii, nu au neapărat o valoare 
mare în ochii lui Dumnezeu. În 
schimb, cei care sunt săraci în 
duh (Matei 5:3), care recunosc 
că nu merită să aibă un loc în 
Împărăția lui Dumnezeu, în baza 

propriilor merite, sunt primiți cu 
brațele deschise. 

• Cuvintele Domnului Isus 
se aplică și la nivel local, în 
bisericile noastre. Uneori cei care 
fac o lucrare vizibilă primesc 
atenția și aplauzele adunării, pe 
când cei care slujesc în taină nu 
sunt apreciați pentru sacrifi ciile 
pe care le fac pentru împărăție. 
Cu toate acestea, Tatăl ceresc 
îi cunoaște și le pregătește o 
răsplată cuvenită.   
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22 I U L I E  2018

INTRAREA ÎN ÎMPĂRĂȚIA LUI 

DUMNEZEU

TEXTUL LECȚIEI
Luca 13:22-30

CONTEXTUL LECȚIEI

Î n lecția de astăzi vorbim 
din nou despre Împărăția 
lui Dumnezeu. Intrarea în 

această împărăție nu se face ușor, și 
în niciun caz nu se face prin propriile 

noastre forțe, sau merite. Biblia ne 
învață că toți am păcătuit și nu avem 
slava lui Dumnezeu (Romani 3:23). 
Avem nevoie de ajutor pentru a reuși 
să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. 
Ajutorul vine de la Domnul Isus. El 
este calea. În lecția de astăzi, Domnul 
Isus ne avertizează într-un mod 
foarte serios cu privire la Împărăția 

“„Nevoiţi-vă să intraţi pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi vor 

căuta să intre, și nu vor putea.”” — Luca 13:24

VERSETUL DE AUR
Luca 13:24

SCOPUL: Să înțelegem atitudinile și acțiunile care trebuie practicate și pe cele 
care trebuie evitate. Să explicăm principiul conform căruia cel dintâi va fi  cel din 

urmă iar cel din urmă va fi  cel dintâi.
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consecințele necredinței și a 
nepocăinței. Adevăratele injurii au 
fost luate de Domnul Isus pe cruce, 
iar noi, cei credincioși, am face bine 
să ascultăm cu atenție avertizările 
adresate fariseilor în lecția de astăzi 
și să învățăm că nu ceea ce izbește 
ochiul e ceea ce contează, ci o inimă 
frântă, care în pocăință se lasă locuită 
de plinătatea lui Dumnezeu.   

1. Avertizări (Matei 23:1-4)
• Funcție înaltă (v. 1-2)
• Abuz de putere (v. 3-4)

2. Mustrări (Matei 23:23-26)
• Mustrări cu privire la lege 

(v. 23-24)
• Mustrări cu privire la 

conducători (v. 25-26)

APLICAȚII PRACTICE

• Starea spirituală a conducătorilor 
religioși din vremea lui Isus nu 
reprezintă o excepție. Atât în 
Vechiul cât și in Noul Testament, 
poporul lui Dumnezeu a fost 
ispitit să acorde mai multă 
importanță manifestărilor 
exterioare de închinare și să 
neglijeze atitudinea interioară 

a inimii. Această ispită este 
periculoasă în special pentru 
conducătorii spirituali, care pot 
deveni atât de preocupați de 
autoritatea și de pozițiile pe care 
le au încât ajung să-și neglijeze 
propria stare spirituală.

• Înțeleptul Solomon a spus: 
„Păzeşte-ţi inima mai mult decât 
orice, căci din ea ies izvoarele 
vieţii!” Proverbe 4:23. Cu toate 
acestea, chiar el însuși nu a reușit 
să-și urmeze propriul sfat.  

• Biblia are scopul de a ne sluji ca 
semnal alarmă, dar noi trebuie 
să ne-o însușim în așa măsură 
(în special prin memorarea 
Scripturii!) încât să o avem 
la îndemână atunci când ne 
confruntăm cu ispite, neplăceri 
sau tragedii care ar putea să 
ne îndepărteze inimile de 
Dumnezeu.
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15  I U L I E  2018

VĂDUVA ȘI JUDECĂTORUL 

NEDREPT

TEXTUL LECȚIEI
Luca 18:1-8

CONTEXTUL LECȚIEI

C hiar înainte de a da 
pilda din lecția de astăzi, 
Domnul Isus a răspuns 

la o întrebare a fariseilor cu privire 
la venirea Împărăției lui Dumnezeu 

(Luca 17:20). În răspunsul lui, 
Domnul a făcut niște avertizări 
foarte solemne cu privire la viitor, 
majoritatea dintre ele în legătură cu 
cea de-a doua sa venire. El a spus că 
mulți vor fi  luați prin surprindere 
când el se va întoarce, pentru că vor 
fi  ocupați cu activități de rutină, 
obișnuite, și că nu nimeni nu va avea 

“Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte 

către El?” — Luca 18:7a

VERSETUL DE AUR
Luca 18:7a

SCOPUL: Să înțelegem ce ne învață această pildă despre rugăciune; să 
identifi căm un creștin matur spiritual care să ne slujească drept exemplu de 

perseverență în rugăciune. 
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timp, în acel moment, să privească în 
urmă și să încerce să salveze vreun 
lucru de valoare. În lumina acestor 
avertizări, Domnul Isus ne dă pilda 
din lecția de astăzi care ne ajută să ne 
privim viața din perspectiva veșniciei.    

1. Pilda văduvei (Luca 18:1-5)
• Un scop bine defi nit (v. 1)
• Judecătorul sfi dător (v. 2)
• Văduva perseverentă (v. 3)
• Perspectiva promițătoare 

(v. 4-5)

2. Principiile (Luca 18:6-8)
• Dreptatea lui Dumnezeu 

(v. 6-8a)
• O întrebare (v. 8b)

APLICAȚII PRACTICE

• Scopul acestei pilde este cât se 
poate de clar: „[ucenicii] să se 
roage întotdeauna şi să nu se 
descurajeze” (Luca 18:1). Putem 
deveni atât de preocupați de 
dreptatea lui Dumnezeu și de 
cronologia intervențiilor Lui, 
încât să uităm faptul că scopul 
acestei pilde este să ne ajute în 
viața de rugăciune. 

• Rugăciunea nu trebuie să 

înlocuiască acțiunea. În 
societatea noastră există multe 
probleme cu care ne confruntăm, 
în special legate de dreptatea 
în societate. Noi suntem 
chemați să acționăm față de 
aceste nedreptăți. Dumnezeu 
își cheamă poporul să fi e sare 
și lumină (Matei 5:13-16) în 
societate. Aceasta presupune să 
facem dreptate (Mica 6:8). 


