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Studiul 5

Copii ai făgăduinţei

Textul de memorat: „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28:20
u.p.)

Duminică, 25 aprilie – Scutul tău

1. Geneza 15:1-3; 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.”
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.”

2. – 

1 Corinteni  10:13; Nu v-a  ajuns  nicio  ispită  care să nu  fi  fost  potrivită  cu puterea  omenească.  Şi
Dumnezeu, care este credincios,  nu va îngădui să fiţi  ispitiţi  peste puterile  voastre; ci,  împreună cu
ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

Luni, 26 aprilie – Făgăduinţa despre Mesia (I)
3. – 
4. – 

Marţi, 27 aprilie – Făgăduinţa despre Mesia (II)

5. 1 Tesaloniceni 4:16-18; 16. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa
lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe
Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18. Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste cuvinte.
Apocalipsa 3:12; 12. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va
mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu,
Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.”

Isaia  25:8; nimiceşte  moartea  pe  vecie:  Domnul  Dumnezeu  şterge  lacrimile  de  pe  toate  feţele  şi
îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său; da, Domnul a vorbit.
1 Corinteni 2:9; Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit,
şi  la  inima omului  nu s-au suit,  aşa sunt  lucrurile  pe  care le-a pregătit  Dumnezeu pentru cei  ce-L
iubesc.”
Apocalipsa 22:2-5; 2. În mijlocul pieţei cetăţii şi pe cele două maluri ale râului era pomul vieţii, rodind
douăsprezece  feluri  de  rod  şi  dând  rod  în  fiecare  lună;  şi  frunzele  pomului  slujesc  la  vindecarea
neamurilor.
3. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi
în ea. Robii Lui Îi vor sluji.
4. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.
5. Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru
că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.
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Miercuri, 28 aprilie – Un neam mare şi puternic...

6. Exodul 19:5,6; 5. Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei
dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu;
6. Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune
copiilor lui Israel.

Isaia 60:1-3; 1. Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine.
2. Căci iată, întunericul acoperă pământul, şi negură mare, popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi
slava Lui se arată peste tine.
3. Neamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi, în strălucirea razelor tale.

Deuteronomul 4:6-8; 6. Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea
voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam
mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!”
7. Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum
avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?
8. Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte, cum este toată
Legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?

1 Petru 2:9; Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care
Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din
întuneric la lumina Sa minunată;

Joi, 29 aprilie – „Îţi voi face un nume mare”

7. Geneza 12:2; Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi
o binecuvântare.

Romani 4:1-5; 1. Ce vom zice, dar, că a căpătat, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam?
2.  Dacă  Avraam a  fost  socotit  neprihănit  prin  fapte,  are  cu  ce  să  se  laude,  dar  nu  înaintea  lui
Dumnezeu.
3. Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.”
4. Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva datorat;
5. pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o
are el îi este socotită ca neprihănire.

Iacov 2:21-24; 21. Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe
fiul său Isaac jertfă pe altar?
22. Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită.
23.  Astfel  s-a  împlinit  Scriptura  care  zice:  „Avraam a  crezut  pe  Dumnezeu,  şi  i  s-a  socotit  ca
neprihănire”; şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu.”
24. Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.

8. Geneza 11:4; Şi au mai zis: „Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul şi să
ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului!”

Geneza 12:2; Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi
o binecuvântare.
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