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Studiul 8 
 
 

Legea legământului 
 
 
Textul de memorat: „Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un 
Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-
L iubesc şi păzesc poruncile Lui.” (Deuteronomul 7:9) 
 
 
Duminică, 16 mai – Alegerea poporului Israel (Deuteronomul 7:7) 
 
1. Exodul 19:6; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei 

spune copiilor lui Israel. 
 

Isaia 56:7; îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. 
Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de 
rugăciune pentru toate popoarele. 

 
Evrei 2:9; Dar pe Acela care a fost făcut „pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii”, adică pe 
Isus, Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste” din pricina morţii pe care a suferit-o; pentru ca, prin 
harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi. 

 
 
Luni, 17 mai – Reglementările care ne leagă 
 
2. Deuteronomul 4:13; El Şi-a vestit legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, cele zece porunci; 

şi le-a scris pe două table de piatră. 
 
 
Marţi, 18 mai – Legea în cadrul legământului (Deuteronomul 10:12,13) 
 
3. Deuteronomul 10:13; Să păzeşti poruncile Domnului şi legile Lui pe care ţi le dau astăzi, ca să fii 

fericit? 
 
 
Miercuri, 19 mai – Trăinicia Legii lui Dumnezeu 
 
4. Maleahi 3:6; Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost 

nimiciţi. 
 

Iacov 1:17; orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, 
în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. 

 
5. Amos 3:3; Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiţi? 
 
 
Joi, 20 mai – Dacă... 
 
6. Geneza 18:19; 26:4,5; 19. Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el 

să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de 
Avraam ce i-a făgăduit”… 
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4. Îţi voi înmulţi sămânţa, ca stelele cerului; voi da seminţei tale toate ţinuturile acestea; şi toate 
neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, ca răsplată, 
5. pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, 
orânduirile Mele şi legile Mele.” 

 
Exodul 19:5; 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; 

 
Leviticul 26:3; Dacă veţi urma legile Mele, dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, 
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