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Legământul cel veşnic

Textul de memorat: „Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în
neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după
tine.” (Geneza 17:7)

Duminică, 10 octombrie – Legământul şi Evanghelia

1. 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.

Geneza 15:5-18; 5. Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le
numeri.” Şi i-a zis: „Aşa va fi sămânţa ta.”
6. Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.
7. Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldeea ca să-ţi dau în stăpânire
ţara aceasta.”
8. Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaşte că o voi stăpâni?”
9. Şi Domnul i-a zis: „Ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea şi un
pui de porumbel.”
10. Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două şi a pus fiecare bucată una în faţa
alteia; dar păsările nu le-a despicat.
11. Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri; dar Avram le-a izgonit.
12. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram; şi iată că l-a apucat o groază şi un mare
întuneric.
13. Şi Domnul a zis lui Avram: „Să ştii hotărât că sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei;
acolo va fi robită şi o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani.
14. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca Eu: şi pe urmă va ieşi de-acolo cu mari bogăţii.
15. Tu vei merge în pace la părinţii tăi; vei fi îngropat după o bătrâneţe fericită.
16. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici; căci nelegiuirea amoriţilor nu şi-a atins încă vârful.”
17. După ce a asfinţit soarele, s-a făcut un întuneric adânc; şi iată că a ieşit un fum ca dintr-un cuptor,
şi nişte flăcări au trecut printre dobitoacele despicate.
18. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram şi i-a zis: „Seminţei tale dau ţara aceasta, de
la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat,

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.

Luni, 11 octombrie – Legământul şi Israel

Studiu Biblic, Trim. IV, 2021 – „Adevărul prezent” în Deuteronomul 1/3

- texte -



Studiul 3 – Legământul cel veşnic
2. Exodul 2:24; 6:8; 24. Dumnezeu a auzit gemetele lor şi Şi-a adus aminte de legământul Său făcut cu

Avraam, Isaac şi Iacov.
8. Eu vă voi aduce în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; Eu vă voi da-
o în stăpânire; Eu, Domnul.”

Leviticul 26:42; Atunci Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Iacov, Îmi voi aduce aminte de
legământul Meu cu Isaac şi de legământul Meu cu Avraam şi Îmi voi aduce aminte de ţară.

Marţi, 12 octombrie – Cartea legământului

3. Deuteronomul  5:1-21; 1.  Moise  a  chemat  pe  tot  Israelul  şi  i-a  zis:  „Ascultă,  Israele,  legile  şi
poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învăţaţi-le şi împliniţi-le cu scumpătate.
2. Domnul Dumnezeul nostru a încheiat cu noi un legământ la Horeb.
3. Nu cu părinţii noştri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, care suntem toţi vii astăzi aici.
4. Domnul v-a vorbit faţă în faţă pe munte, din mijlocul focului.
5. Eu am stat atunci între Domnul şi voi, ca să vă vestesc cuvântul Domnului; căci vă era frică de foc
şi nu v-aţi suit pe munte. El a zis:
6. „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei.
7. Să n-ai alţi dumnezei afară de Mine.
8. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ
sau în ape sub pământ.
9. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu
gelos, care pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce
Mă urăsc;
10. şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.
11. Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel
ce va lua în deşert Numele Lui.
12. Ţine ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău.
13. Şase zile să lucrezi şi să-ţi faci toate treburile.
14. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea,
nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici
vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul, şi roaba ta să se
odihnească întocmai ca tine.
15. Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu
mână tare şi cu braţ întins: de aceea ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua de odihnă.
16. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile multe
şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.
17. Să nu ucizi.
18. Să nu preacurveşti.
19. Să nu furi.
20. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
21. Să nu pofteşti nevasta aproapelui tău; să nu pofteşti casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul
lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, niciun alt lucru care este al aproapelui tău.”

4. Deuteronomul 5:3; Nu cu părinţii noştri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, care suntem
toţi vii astăzi aici.

Miercuri, 13 octombrie – Poporul Lui special

5. Deuteronomul 26:16-19; 16. Astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi porunceşte să împlineşti legile şi
poruncile acestea; să le păzeşti şi să le împlineşti din toată inima ta şi din tot sufletul tău.
17. Astăzi, tu ai mărturisit înaintea Domnului că El va fi Dumnezeul tău, că vei umbla în căile Lui, vei
păzi legile, poruncile şi rânduielile Lui şi vei asculta de glasul Lui.
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18.  Şi,  azi,  Domnul  ţi-a  mărturisit  că  vei  fi  un popor al  Lui,  cum ţi-a  spus,  dacă vei  păzi  toate
poruncile Lui,
19. şi îţi va da asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut: întâietate în slavă, în faimă şi în măreţie, şi
vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, cum ţi-a spus.”

Joi, 14 octombrie – Alte imagini

6. Deuteronomul 8:5; 14:1; 32:6,18-20; 5. Recunoaşte, dar, în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te
mustră, cum mustră un om pe copilul lui.
1. Voi sunteţi copiii Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă faceţi crestături şi să nu vă radeţi între
ochi pentru un mort.
6. Pe Domnul Îl răsplătiţi astfel! Popor nechibzuit şi fără înţelepciune! Nu este El oare Tatăl tău, care
te-a făcut, Te-a întocmit şi ţi-a dat fiinţă?
18. Ai părăsit Stânca cea care te-a născut şi ai uitat pe Dumnezeul care te-a întocmit.
19. Domnul a văzut lucrul acesta şi S-a mâniat, S-a supărat pe fiii şi pe fiicele Lui.
20. El a zis: „Îmi voi ascunde faţa de ei, şi voi vedea care le va fi sfârşitul, căci sunt un neam stricat,
sunt nişte copii necredincioşi.

7. Deuteronomul  4:20;  32:9; 20.  Dar  pe  voi,  Domnul  v-a luat  şi  v-a  scos  din  cuptorul  de  fier  al
Egiptului, ca să-I fiţi un popor pus deoparte, cum sunteţi azi.
9. căci partea Domnului este poporul Lui, Iacov este partea Lui de moştenire.
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