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Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău

Textul de memorat: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu
toată puterea ta.” (Deuteronomul 6:5)

Duminică, 17 octombrie – Să-L iubeşti pe Dumnezeu

1. Deuteronomul 6:4,5; 4. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
5. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.

Luni, 18 octombrie – Să te temi de Dumnezeu

2. Deuteronomul 10:12; Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi
de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubeşti şi să slujeşti Domnului Dumnezeului
tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău,

3. Efeseni 2:1-10; 1. Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre
2. în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care
lucrează acum în fiii neascultării.
3. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile
firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.
4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,
5. măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi
mântuiţi).
6. El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus,
7. ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în
Hristos Isus.
8.  Căci  prin  har  aţi  fost  mântuiţi,  prin  credinţă.  Şi  aceasta  nu  vine  de  la  voi;  ci  este  darul  lui
Dumnezeu.
9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
10. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a
pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Apocalipsa 14:6,7; 6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică,
pentru  ca  s-o  vestească  locuitorilor  pământului,  oricărui  neam,  oricărei  seminţii,  oricărei  limbi  şi
oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

Marţi, 19 octombrie – El ne-a iubit întâi

4. Deuteronomul 4:37; 7:7,8,13; 10:15; 23:5; 33:3; 37. El a iubit pe părinţii tăi, şi de aceea a ales
sămânţa lor după ei; El însuşi te-a scos din Egipt, prin puterea Lui cea mare.
7. Nu doar pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales,
căci voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele.
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8. Ci, pentru că Domnul vă iubeşte, pentru că a vrut să ţină jurământul pe care l-a făcut părinţilor
voştri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică şi v-a izbăvit din casa robiei, din mâna
lui faraon, împăratul Egiptului.
13.  El  te  va  iubi,  te  va  binecuvânta  şi  te  va înmulţi;  va  binecuvânta  rodul  trupului  tău  şi  rodul
pământului tău, grâul tău, mustul şi untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite şi rodul turmelor tale
de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.
15. Şi numai de părinţii tăi S-a alipit Domnul ca să-i iubească; şi după ei, pe sămânţa lor, pe voi v-a
ales El dintre toate popoarele, cum vedeţi azi.
5. Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balaam; şi Domnul Dumnezeul tău a schimbat
blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu eşti iubit de Domnul Dumnezeul tău.
3. Da, El  iubeşte  popoarele;  toţi  sfinţii  sunt  în  mâna Ta.  Ei  au stat  la  picioarele  Tale,  au primit
cuvintele Tale.

5. 1 Ioan 4:19; Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi.

Miercuri, 20 octombrie – Dacă mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele

6. Deuteronomul 5:10; şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile
Mele.

Deuteronomul 7:9; 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 10:12; Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi
de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubeşti şi să slujeşti Domnului Dumnezeului
tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău,

Deuteronomul 11:1; Să iubeşti, dar, pe Domnul Dumnezeul tău şi să păzeşti întotdeauna învăţăturile
Lui, legile Lui, rânduielile Lui şi poruncile Lui.

Deuteronomul 19:9; numai să păzeşti şi să împlineşti toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi, ca
să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău şi să umbli întotdeauna pe căile Lui – atunci să mai adaugi trei
cetăţi la cele trei,

Joi, 21 octombrie – Cea mai mare poruncă dintre toate

7. Marcu 12:28-30; 28. Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă ştia că Isus răspunsese bine
saducheilor, a venit la El şi L-a întrebat: „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?”
29. Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: „Ascultă Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un
singur Domn”;
30. şi: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi
cu toată puterea ta”; iată porunca dintâi.
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