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Studiul 12 
 
 

Credinţa legământului 
 
 
Textul de memorat: „Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin Lege este 
învederat, căci «Cel neprihănit prin credinţă va trăi.»” (Galateni 3:11) 
 
 
Duminică, 13 iunie – „Gândul Calvarului” 
 
Galateni 6:14; În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea 
Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume! 
 
 
Luni, 14 iunie – Legământul şi sacrificiul 
 
1. – 
 
2. Romani 6:23; Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa 

veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. 
 

1 Ioan 5:11,13; 11. Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este 
în Fiul Său. 
13. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa 
veşnică. 

 
 
Marţi, 15 iunie – Credinţa lui Avraam (I) 
 
3. – 
 
Romani 4:1-7; 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. 
6. Tot astfel, şi David numeşte fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit. 
7. „Ferice”, zice el, „de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite! 
Geneza 15:6; Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. 
 
 
Miercuri, 16 iunie – Credinţa lui Avraam (II) 
 
4. Leviticul 7:18; 17:1-4; 18. Dacă s-ar întâmpla să mănânce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de 

mulţumire, jertfa lui nu va fi primită, şi nu se va ţine în seamă celui ce a adus-o: ci va fi un lucru 
urâcios, şi oricine va mânca din ea îşi va purta vina. 
1. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 
2. „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi tuturor copiilor lui Israel şi spune-le: „Iată ce a poruncit Domnul: 
3. Dacă cineva din casa lui Israel înjunghie în tabără sau afară din tabără un bou, un miel sau o capră, 
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4. şi nu-l aduce la uşa Cortului întâlnirii, ca să-l aducă dar Domnului înaintea Cortului Domnului, 
sângele acesta va fi pus în socoteala omului aceluia: a vărsat sânge; omul acela va fi nimicit din 
mijlocul poporului său. 

 
5. – 
 
 
Joi, 17 iunie – Să ne bizuim pe făgăduinţe 
 
6. Psalmii 34:8; Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! 
 

Matei 11:30; Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară. 
 

Romani 5:1; Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin 
Domnul nostru Isus Hristos. 

 
Filipeni 2:7,8; 7. ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea 
oamenilor. 
8. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte 
de cruce. 
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