
 Lecţia nr.19 din Exodul 19:1-24:18                                      Betel 17.10.2013 
 19:1-24:18 Darea Legii conturează cadrul legal al relaţiei dintre Dumnezeu şi Israel 
 25:1-31:18.............///............///...cadrul ceremonial......///................///................ 
Ne amintim de sfatul dat de Ietro lui Moise cu privire la judecarea poporului,  
deci se vede nevoia unei legi. 
 Exod 19:1-25 Pregătiri pentru intrarea în Legământ. 
 Exod 20 :1-17 Constituţia lui Israel sau Decalogul. 
 Exod 21-23 detalierea Legii în legi şi porunci pentru viaţa de zi cu zi. 
(Exod 20:18-23:9; 23:10-19-porunci privitoare la sărbători,23:20-33-binecuvântări promise în 
schimbul ascultării). Ţinerea sărbătorilor urma să fie testul ascultării de Dumnezeu, iar 
binecuvântarea, dovada ascultării. 
 Exod 24 ne reaminteşte că la Sinai nu s-a dat doar Legea ci a avut loc şi pecetluirea 
unui Legământ, de aceea aici are loc un ceremonial al pecetluirii.. 
 
Concluzia: Locul Legii în planul Lui Dumnezeu! 
 Lecţia practică: am fost răscumpăraţi ca să fim o împărăţie de preoţi pentru Dumnezeu, iar 
altarul preoţiei noastre este viaţa de zi cu zi! 
  
 Dumnezeu vine cu o ofertă:’’o împărăţie de preoţi, un neam sfânt.’’Pentru aceasta 
preoţii trebuiau să-L cunoască pe Domnul, şi trebuia să-L împărtăşească nedistorsionat pe 
Dumnezeu tuturor popoarelor,(Exod 19.5) iar pentru acestea era nevoie de o Lege, şi de o 
lege dată de Dumnezeu Însuşi, care să-L reflecte pe El. 
 
  19:1-6 Răscumpăraţi pentru ce? 
-pentru un scop bine determinat menţionat deja. De ce se pomeneşte numele de Iacov,Israel 
aici? Le aminteşte cine au fost ei: Iacov şi Moise au fost aruncaţi departe de ţara 
binecuvântării cu scopul de a fi pregătiţi pentru chemarea făcută,pentru că:’’nu suntem 
binecuvântaţi atunci când încerc să îmi iau singur binecuvântarea, ci când mi-o dă Domnul la 
vremea hotărâtă de El.’’ Iacov este adevărat că a folosit un şiretlic ca să primească 
binecuvântarea, dar el şi-a dorit-o cu ardoare, iar lui Esau i-a fost indiferent, nu i-a păsat de 
dreptul dat de Dumnezeu, şi asta este totuşi o diferenţă. De aceea generaţii de-a rândul s-au 
ţinut unii de călcâiele altora spre a fi învăţaţi de Domnul. 
 
  Exod 19:7,8. Poporul acceptă oferta într-un mod uşuratic,promiţând ascultare. 
Un ‚’’da’’ pripit costă. Eclesiastul 5:1-5. Noi:’’da Doamne,ajută neputinţei mele’’. 
   
  Exod 19:9-15. Pregătiri pentru întâlnirea cu un Dumnezeu Sfânt. 
-spălaţi-vă hainele;- i-a sfinţit 3 zile prin ritualuri de curaţire,abstinenţă sexuală,sfaturi ca în 
v.12. 
  Exod 19:16-20 Tunete şi fulgere.Dar de ce nu L-i s-a arătat Domnul ca lui Ilie 
printr-un susur blând şi subţire? Pentru că fiecăruia I se arată în funcţie de nevoia Lui. Ilie era 
dezamăgit, iar poporul cam mereu răzvrătit, de aceea era nevoie de conştientizarea lor, cu 
ce fel de Dumnezeu au de-a face. 
  Exod 19:21-25. Nu vă apropiaţi de munte,nici chiar Moise,(Exod. 19.17) deşi 
Moise s-a dus în câteva rânduri la întâlnire totuşi la darea Legii nu era în prezenţa Lui 
Dumnezeu. Se credea şi atunci şi este vorba asta şi astăzi cum că Dumnezeu ar fi pe vârful 
muntelui,dar Dumnezeu S-a coborât din cer. Cine sunt preoţii? Cap.13-întâii născuţi? 24:5-



unii tineri? Sau preoţii din Egipt ai everilor,care aduceau ritualuri ca şi egiptenii? Se prea 
poate! Totuşi Dumnezeu reglementeaza acest lucru un pic mai târziu ca ei să înţeleagă ce 
înseamnă o naţiune de preoţi. 
   
   Explicaţii privitoare la Lege! 

 Nici un subiect nu a fost înţeles mai greşit decât legea dată lui Moise şi aplicaţiile ei 
de astăzi pentru credincioşii Noului Testament. Legea cuprinde 3 părţi şi anume: legea 
morală (cele 10 porunci şi detaliile),ceremonială (sistemul de jertfe) şi civilă (legea civilă). 
Evreii au ajuns la muntele Sinai (Horeb) unde au rămas tot timpul cât s-au petrecut 
evenimentele consemnate în pasajul dintre Exod 19:1 şi Numeri 10. Au stat la Sinai 11 luni şi 
6 zile, din ziua a 15-a a lunii a treia a primului lor an de călătorie –până în ziua a 12-a a lunii a 
doua a anului al doilea al călătoriilor lor (Numeri 10.11). 
Pentru a înţelege Legea, trebuie să ne reamintim Legământul făcut de Dumnezeu cu Avraam. 
din Gen.15 –un Legământ veşnic. Legea a fost adăugată la acest Legământ mai târziu, şi nu   
l-a anulat pe acesta. Galateni 3:13-18. Legea a fost adăugată (Romani 5.20) şi a fost o măsură 
temporară (Gal.3.19) a acestui legământ.Legea a fost dată pentru evrei Exod 19:4-6 şi Psalmi 
147:19,20. Legea nu  fost dată pentru a mântui pe cineva, pentru că este imposibil ca cineva 
să fie mântuit prin ea (Gal.3.11;Romani 3:20). Legea a fost dată lui Israel pentru următoarele 
motive: 
-Să descopere slava şi sfinţenia Lui Dumnezeu. Deuter.5.22-28 
-Să descopere păcatul omului. Rom.7.7,13; 1Tim.1:9; Iacov 1:22-25 
-Să arate că Israel este poporul ales al Lui Dumnezeu şi să-i separe de alte naţiuni-Psalm 
147:19,20; Efeseni 2:11-17; Fapte 15 
-Să dea Israelului un standard pentru o viaţă evlavioasă astfel încât ei să moştenească 
Canaanul şi să se bucure de binecuvântări. Deuter.4:1.5:29; Judec.2:19.21 
-Să pregătească Israelul pentru venirea lui Hristos.Galateni 3.24 
Un pedeagog era un sclav a cărui menire era să înveţe copilul pentru mai târziu. Când însă 
copilul creştea, primea moştenirea şi nu mai avea nevoie de pedagog. Israel a crescut sub un 
pedagog, legea, dar aceasta îi pregătea pentru venirea Lui Hristos. Galateni 3:23-4:7 
-Să ilustreze în tipuri Persoana şi Lucrarea Lui Hristos. Evrei 8-10. Legea este comparată cu o 
oglindă, pentru că ne descoperă păcatul, Iacov 1:22-25; un jug pentru că aduce robie Fapte 
15:10; Galateni 5:1; Romani 8:3; un antrenor,pentru că  l-a pregătit pe Israel pentru venirea 
Lui Hristos, Galateni 3:23-4:7; scrisoare scrisă pe piatră 2 Cor.3....în contrast cu legea 
dragostei scrisă în inimile noastre de Duhul Sfânt; o umbră în contrast cu realitatea şi 
împlinirea ei în Hristos Evrei 10.1;Coloseni 2:14-17 
     
   SLĂBICIUNEA LEGII: 
 Sa nu uităm că legea se rezumă în :’’să nu faci’’, iar harul în:’’Eu am să fac’’. Legea nu 
poate face, ea nu poate împlini aceste lucruri: 
-face pe cineva desăvârşit. Evrei 7:11-19,10:1,2 
-justifică de păcate. Fapte 13:38,39; Romani 3:20-28 
-oferă neprihănirea.Galateni 2:21 
-dă pace inimii.Evrei 9.9 
-să dea viaţă. Gal.3.21 
   
 
 



    
    HRISTOS ŞI LEGEA 
 Ioan 1:17: ’’Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul prin Isus Hristos’’. Se 
vede clar o diferenţă între sistemul legalistic al lui Moise şi poziţia plină de har  a celor din 
Trupul lui Hristos. Hristos a fost născut sub lege Gal.4:4.6, a împlinit legea Matei 5:17. 
Persoana şi lucrarea Lui se văd în Lege: Luca 24:44-47, Hristos este sfârşitul legii: Romani 
10.4; El ne-a răscumpărat din blestemul legii, Gal.3:10-14,Coloseni 2:13,14; făcându-se El 
blestem pentru noi. Deci Legea nu mai separă astăzi neamurile de evrei, pentru că în Hristos 
ei toţi sunt una. Efeseni 2:11-14. 
 
    CREŞTINUL ŞI LEGEA 
 Noul Testament este foarte clar în privinţa faptului că noi credincioşii nu mai suntem 
sub lege: Romani 6:14, pentru că trăim în sfera harului. În Isus noi am murit faţă de lege 
Romani 7:1-4 şi am fost eliberaţi de sub incidenţa ei. Romani 7:5,6. Nu trebuie să ne lăsăm 
prinşi din nou în mrejele ei, Galateni 5:1-4 ceea ce înseamnă să ieşim de sub har şi să 
devenim din nou robi din starea de fii. 
Înseamnă asta că noi credincioşii nou testamentali nu mai avem o lege, şi că trebuie să 
neglijăm cerinţele Domnului? Nu ! Aceste acuze i se aduceau ap.Pavel când îi învăţa pe 
oameni. Romani 6:1. La 2 Cor 3 ni se spune că gloria Evangheliei este mai mare, surclasează 
Legea pentru că noi mergem din slavă în slavă pe măsură ce creştem în har. De fapt cerinţele 
harului sunt mai mari decât cele ale legii, pentru că se referă nu doar la exterior ci mai ales la 
interiorul nostru. Nu suntem chemaţi să facem din această libertate o haină  fărădelegii 
Galateni 5:13-26. Noi nu încercăm să ascultăm de Domnul prin puterea noastră, pentru că ar 
fi imposibil (Romani 7.14), dar dacă ne recunoaştem păcătoşi (Rom.6), şi ne predăm viaţa 
Duhului Sfânt (Rom.8), atunci Duhul împlineşte această lege în noi şi prin noi, Romani 8:1-4. 
Noi nu vrem să dăm libertatea pe robie şi realitatea pe umbre. Legea înseamnă că noi 
trebuie să facem ceva ca să-i fim plăcuţi Lui prin puterile noastre, iar harul înseamnă că 
Dumnezeu lucrează în noi pentru a-şi împlini voia Sa desăvârşită. 
 
  Scofield enumeră 7 dispensaţii după cum urmează: 
1.Inocenţa.Geneza 1.28 – de la creearea lui Adam până la căderea lui 
2.Conştiinţa sau responsabilitatea morală.Gen.3.7 – de la cădere până la sfârşitul potopului 
3.Guvernul uman.Gen.8.15 – de la sfârşitul potopului până la chemarea lui Avraam 
4.Promisiunea. Gen.12.1 – de la chemarea lui Avraam până la darea Legii 
5. Legea. Exod 19.1 – de la darea Legii până la Ziua Cincizecimii 
6.Biserica. Fapte 2.1 – de la Ziua Cincizecimii până la Răpire 
7.Împărăţia de 100 de ani. Apoc.20.4 – de la Sfârşitul Necazului cel mare . 
Toate cele scrise ne sunt de folos, deşi nu toate sunt despre noi,dar pentru noi. 
   
  Diferenţe între dispensaţii: 
-când Cain l-a omorât pe Abel acesta nu este omorât, dar după potop Gen 9.6:’’oricine varsă 
sângele omului şi sângele său să fie vărsat de om’’. 
-Psalm 137:8,9 – Matei 5:44 
-Leviticul 11 – Marcu 7:19 
-Ezra 10:3 – 1 Cor.7:12-16 
-Sub lege doar MP. Putea intra in Sfânta – Evrei 10:19-22 toţi credincioşii sunt invitaţi să 
intre. 



-Deuteronom 28:1-6 li se promite evreilor propăşire materială – nu la fel este cu Bis. Efes.1:3 
Deşi există diferenţe între epoci, un lucru nu se schimbă niciodată: Evanghelia. Avraam a fost 
salvat prin credinţă în viitor, pe credit, Romani 3.25. Noi cei de astăzi privim în urmă la 
Cruce.Toţi au fost iertaţi de Domnul la cruce, nimeni nu a fost iertat prin jertfa animalului, 
Romani 3.20 şi Evreo 10.4. Romani 5:1 –doar credinţa ! 
 
 Cele 10 porunci sau 10 cuvinte ar putea fi numite reguli ale: 
Despre relaţia cu Dumnezeu: 1.religiei,2.închinării,3.revelaţiei,4.timpului 
Despre relaţia cu oamenii: 5.autorităţii,6.vieţii,7.purităţii,8.prosperităţii,9. 
limbii,10.mulţumirii. 


