Studiul 7 – Limbaj, text şi context

- texte Studiul 7

Limbaj, text şi context
Textul de memorat: „Luaţi cartea aceasta a Legii şi puneţi-o lângă chivotul legământului Domnului
Dumnezeului vostru ca să fie acolo ca martoră împotriva ta.” (Deuteronomul 31:26)

Duminică, 10 mai – Înţelegerea Scripturii
1. 2 Timotei 3:16,17; 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre,
să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
17. pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
2. Deuteronomul 32:46,47; 46. le-a zis: "Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le
porunciţi copiilor voştri, ca să păzească şi să împlinească toate cuvintele Legii acesteia.
47. Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este viaţa voastră, şi prin aceasta vă veţi lungi
zilele în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul."
Deuteronomul 32:47; Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este viaţa voastră, şi prin
aceasta vă veţi lungi zilele în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul.

Luni, 11 mai – Cuvintele şi semnificaţia lor
3. 1 Împăraţi 3:6; Solomon a răspuns: „Tu ai arătat o mare bunăvoinţă faţă de robul Tău David, tatăl
meu, pentru că umbla înaintea Ta în credincioşie, în dreptate şi în curăţie de inimă faţă de Tine; i-ai
păstrat această mare bunăvoinţă şi i-ai dat un fiu, care şade pe scaunul lui de domnie, cum se vede
astăzi.
Psalmii 57:3; El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. (Oprire)
Da, Dumnezeu Îşi va trimite bunătatea şi credincioşia.
Psalmii 66:20; Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea şi nu mi-a îndepărtat
bunătatea Lui!
Psalmii 143:8; Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea
pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul.
Mica 7:20; Vei da cu credincioşie lui Iacov şi vei ţine cu îndurare faţă de Avraam ce ai jurat părinţilor
noştri în zilele de odinioară.
4. Numeri 6:24-26; 24. "Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
25. Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!
26. Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!
Iov 3:26; N-am nici linişte, nici pace, nici odihnă, şi necazul dă peste mine.
Psalmii 29:11; Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântă pe poporul Său cu pace.
Isaia 9:6; Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi:
„Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”
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Isaia 32:17; Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.

Marţi, 12 mai – Repetiţie, modele de cuvinte şi semnificaţie
5. Geneza 1:26,27; 26. Apoi Dumnezeu a zis: "Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea
Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi
peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ."
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească
şi parte femeiască i-a făcut.
Isaia 6:1-3; 1. În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie
foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul.
2. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi
acopereau picioarele, şi cu două zburau.
3. Strigau unul la altul şi ziceau: "Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de
mărirea Lui!"

Miercuri, 13 mai – Text şi context
6. Geneza 1:27; Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte
bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
Geneza 2:7; Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de
viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.
Geneza 2:15-23; 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze
şi s-o păzească.
16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: "Poţi să mănânci după plăcere din orice pom
din grădină;
17. dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei
muri negreşit."
18. Domnul Dumnezeu a zis: "Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru
el."
19. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus
la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare,
acela-i era numele.
20. Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului; dar pentru om nu
s-a găsit niciun ajutor care să i se potrivească.
21. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul
Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei.
22. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om.
23. Şi omul a zis: "Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va
numi "femeie", pentru că a fost luată din om."
1 Corinteni 1:20; Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia?
N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia?

Joi, 14 mai – Cărţile şi mesajul lor
7. Geneza 15:1-5; 1. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a
zis: "Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare."
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2. Avram a răspuns: "Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; şi moştenitorul casei
mele este Eliezer din Damasc."
3. Şi Avram a zis: "Iată că nu mi-ai dat sămânţă, şi slujitorul născut în casa mea va fi moştenitorul
meu."
4. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: "Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din tine,
acela va fi moştenitorul tău."
5. Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: "Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri." Şi i-a
zis: "Aşa va fi sămânţa ta."
Geneza 22:17,18; 17. te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume:
ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei.
18. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca
Mea!"
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