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Sămânţa lui Avraam

Textul de memorat: „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.” (1 Petru 2:9)

Duminică, 2 mai – „Un popor dintre toate popoarele...”

1. Ezechiel 16:8; Când am trecut Eu pe lângă tine, M-am uitat la tine şi iată că îţi venise vremea, vremea
dragostelor.  Atunci  am întins  peste  tine  poala  hainei  Mele,  ţi-am acoperit  goliciunea,  ţi-am jurat
credinţă, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, şi ai fost a Mea!

Luni, 3 mai – Înţelegerea cu privire la ţara promisă (Geneza 35:12)

2. Deuteronomul 28:1,15; 1. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind şi împlinind
toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va da întâietate asupra tuturor
neamurilor de pe pământ.
15. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini
toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste
tine şi de care vei avea parte.

Marţi, 4 mai – Poporul Israel şi legământul

3. Ieremia 11:8; Dar ei n-au ascultat, n-au luat aminte, ci au urmat fiecare pornirile inimii lor rele. De
aceea  am  împlinit  asupra  lor  toate  cuvintele  legământului  acestuia  pe  care  le  poruncisem  să-l
păzească, şi pe care nu l-au păzit.
Geneza 6:5; Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor
din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.

Miercuri, 5 mai – Rămăşiţa

4. Isaia 4:3; Şi cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se va numi „sfânt”, oricine va fi scris printre cei
vii la Ierusalim.

Mica 4:6,7; 6. „În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei şchiopi, voi strânge grămadă pe cei
izgoniţi şi pe aceia pe care-i chinuisem.
7. Din cei şchiopi voi face o rămăşiţă, din cei ce erau risipiţi, un neam puternic; şi Domnul va împărăţi
peste ei, pe muntele Sionului, de acum şi până-n veac!

Ţefania 3:12,13; 12. Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit şi mic, care se va încrede în Numele
Domnului.
13. Rămăşiţele lui Israel nu vor mai săvârşi nelegiuire, nu vor mai spune minciuni şi nici în gura lor
nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. Ci vor paşte şi se vor odihni, şi nimeni nu-i va tulbura.”

5. Ioan 10:27,28; 27. Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.
28. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.

Studiu Biblic, Trim. II, 2021 – Făgăduinţa: legământul cel veşnic al lui Dumnezeu 1/2

- texte -



Studiul 6 – Sămânţa lui Avraam

Joi, 6 mai – Israelul spiritual

6. Galateni 3:26-29; 26. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
27. Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos.
28.  Nu mai  este  nici  iudeu,  nici  grec;  nu  mai  este  nici  rob,  nici  slobod;  nu  mai  este  nici  parte
bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.
29. Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.

a) Galateni 3:29; 29. Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin
făgăduinţă.

b) Galateni 3:26; 26. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.

c) –

d) –

e) Romani 4:16,17; 16. De aceea moştenitori sunt cei ce se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har,
şi pentru ca făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămânţa lui Avraam: nu numai pentru sămânţa
aceea care este sub Lege,  ci şi pentru sămânţa aceea care are credinţa lui  Avraam, tatăl  nostru al
tuturor,
17.  după cum este  scris:  „Te-am rânduit  să  fii  tatăl  multor  neamuri.”  El,  adică,  este  tatăl  nostru
înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care învie morţii şi care cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi
cum ar fi.
Galateni 3:26-29; 26. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
27. Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos.
28.  Nu mai  este  nici  iudeu,  nici  grec;  nu  mai  este  nici  rob,  nici  slobod;  nu  mai  este  nici  parte
bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.
29. Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.
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