
Studiul 1 – Introducere la cartea Deuteronomul
Studiul 1

Introducere la cartea Deuteronomul

Textul de memorat: „Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste”
(1 Ioan 4:8)

Duminică, 26 septembrie – Iubeşte, ca să fii iubit

1. Isaia 14:12-14; 12. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la
pământ, tu, biruitorul neamurilor!
13. Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui
Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei,
14. mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”

Ezechiel 28:12-17; 12. „Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului şi spune-i: „Aşa
vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Ajunseseşi la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune şi
desăvârşit în frumuseţe.
13. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonix,
cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald şi cu aur; timpanele şi
flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut.
14. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi
umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.
15. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea
în tine.
16. Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe
muntele lui Dumnezeu şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare.
17. Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De
aceea te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor.

Apocalipsa 12:7; Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul
cu îngerii lui s-au luptat şi ei,

Luni, 27 septembrie – Căderea şi potopul

2. Geneza 2:16,17; 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.”

Geneza  3:1-7; 1.  Şarpele  era  mai  şiret  decât  toate  fiarele  câmpului  pe  care  le  făcuse  Domnul
Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din
grădină”?”
2. Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.
3. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu
vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.”
4. Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri,
5.  dar  Dumnezeu  ştie  că,  în  ziua  când veţi  mânca  din  el,  vi  se  vor  deschide  ochii  şi  veţi  fi  ca
Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”
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6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit  şi că pomul era de dorit ca să
deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi
bărbatul a mâncat şi el.
7.  Atunci  li  s-au  deschis  ochii  la  amândoi;  au cunoscut  că  erau  goi,  au cusut  laolaltă  frunze  de
smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.

Marţi, 28 septembrie – Chemarea lui Avram

3. Geneza 12:1-3; 1. Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi
vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.
2.  Voi  face  din tine  un neam mare  şi  te  voi binecuvânta;  îţi  voi  face un nume mare  şi  vei  fi  o
binecuvântare.
3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate
familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.

4. Faptele apostolilor 7:20-36; 20. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui
Dumnezeu. El a fost hrănit trei luni în casa tatălui său.
21. Şi, când a fost lepădat, l-a luat fiica lui faraon şi l-a crescut ca pe copilul ei.
22. Moise a învăţat toată înţelepciunea egiptenilor şi era puternic în cuvinte şi în fapte.
23. El avea patruzeci de ani, când i-a venit în inimă dorinţa să cerceteze pe fraţii săi, pe fiii lui Israel.
24. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate; i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit şi a omorât
pe egiptean.
25. Credea că fraţii lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea; dar n-au priceput.
26. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor şi i-a îndemnat la pace. „Oamenilor”, a
zis el, „voi sunteţi fraţi; de ce vă nedreptăţiţi unul pe altul?”
27. Dar cel ce nedreptăţea pe aproapele său, l-a îmbrâncit şi i-a zis: „Cine te-a pus pe tine stăpânitor şi
judecător peste noi?
28. Vrei să mă omori şi pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean?”
29. La auzul acestor vorbe, Moise a fugit şi s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a
născut doi fii.
30. Peste patruzeci de ani, i s-a arătat un înger în pustiul muntelui Sinai, în para focului unui rug.
31. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta; şi, pe când se apropia să vadă ce este, a auzit
glasul Domnului,
32. care i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi
Dumnezeul lui Iacov.” Şi Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite.
33. Domnul i-a zis: „Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt.
34. Am văzut suferinţa poporului Meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele şi M-am coborât să-i
izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt.”
35.  Pe  acest  Moise,  de  care  se  lepădaseră  ei,  când  au  zis:  „Cine  te-a  pus  pe  tine  stăpânitor  şi
judecător?”, Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor şi izbăvitor, cu ajutorul îngerului care i se arătase în
rug.
36. El i-a scos din Egipt şi a făcut minuni şi semne în Egipt, la Marea Roşie şi în pustiu, patruzeci de
ani.

Miercuri, 29 septembrie – Legământul de la Sinai

5. Exodul 19:4-8; 4. „Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus
aici la Mine.
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.”
7. Moise a venit de a chemat pe bătrânii poporului şi le-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi
poruncise Domnul.

Studiu Biblic, Trim. IV, 2021 – „Adevărul prezent” în Deuteronomul 2/3

- texte -



Studiul 1 – Introducere la cartea Deuteronomul
8.  Tot  poporul  a  răspuns:  „Vom face  tot  ce  a  zis  Domnul!”  Moise  a  spus  Domnului  cuvintele
poporului.

Joi, 30 septembrie – Apostazie şi pedeapsă

6. Exodul 19:4,5; „Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus
aici la Mine.
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;

7. Numeri 14:28-35; 28. Spune-le: „Pe viaţa Mea! - zice Domnul - că vă voi face întocmai cum aţi
vorbit în auzul urechilor Mele.
29.  Trupurile  voastre  moarte  vor cădea în  pustiul  acesta.  Voi toţi,  a căror  numărătoare  s-a  făcut,
numărându-vă de la vârsta de douăzeci de ani în sus, şi care aţi cârtit împotriva Mea,
30. nu veţi intra în ţara pe care jurasem că vă voi da-o s-o locuiţi, afară de Caleb, fiul lui Iefune, şi
Iosua, fiul lui Nun.
31. Pe copilaşii voştri însă, despre care aţi zis că vor fi de jaf, îi voi face să intre în ea, ca să cunoască
ţara pe care aţi nesocotit-o voi.
32. Iar cât despre voi, trupurile voastre moarte vor cădea în pustiu.
33. Şi copiii voştri vor rătăci patruzeci de ani în pustiu şi vor ispăşi astfel păcatele voastre, până ce
toate trupurile voastre moarte vor cădea în pustiu.
34.  După  cum în  patruzeci  de  zile  aţi  iscodit  ţara,  tot  aşa,  patruzeci  de  ani  veţi  purta  pedeapsa
fărădelegilor voastre; adică un an de fiecare zi: şi veţi şti atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu mâna de la
voi.
35. Eu, Domnul, am vorbit! În adevăr, aşa voi face acestei rele adunări care s-a unit împotriva Mea;
vor fi nimiciţi în pustiul acesta şi în el vor muri.”

Studiu Biblic, Trim. IV, 2021 – „Adevărul prezent” în Deuteronomul 3/3

- texte -


	Studiul 1
	Introducere la cartea Deuteronomul
	Duminică, 26 septembrie – Iubeşte, ca să fii iubit
	Luni, 27 septembrie – Căderea şi potopul
	Marţi, 28 septembrie – Chemarea lui Avram
	Miercuri, 29 septembrie – Legământul de la Sinai
	Joi, 30 septembrie – Apostazie şi pedeapsă



