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Studiul 5

Străinul care va fi în cetăţile tale

Textul de memorat: „Să iubiţi pe străin, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.” (Deuteronomul
10:19)

Duminică, 24 octombrie – Tăierea împrejur a inimii

1. Deuteronomul 10:1-11; 1. În vremea aceea,  Domnul mi-a zis: „Taie două table de piatră ca cele
dintâi şi suie-te la Mine pe munte; fă şi un chivot de lemn.
2. Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele dintâi pe care le-ai sfărâmat, şi
să le pui în chivot.”
3. Am făcut un chivot de lemn de salcâm, am tăiat două table de piatră ca cele dintâi şi m-am suit pe
munte cu cele două table în mână.
4. Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele dintâi, cele zece porunci care vă fuseseră spuse pe
munte, din mijlocul focului, în ziua adunării; şi Domnul mi le-a dat.
5. M-am întors apoi şi m-am coborât de pe munte, am pus tablele în chivotul pe care-l făcusem, şi ele
au rămas acolo, cum îmi poruncise Domnul.
6.  Copiii  lui  Israel  au  plecat  din  Beerot-Bene-Iaacan  la  Mosera.  Acolo  a  murit  Aaron  şi  a  fost
îngropat; Eleazar, fiul lui, i-a urmat în slujba preoţiei.
7. Apoi de-acolo au pornit la Gudgoda, şi de la Gudgoda la Iotbata, ţară unde sunt pâraie de ape.
8. În vremea aceea, Domnul a despărţit seminţia lui Levi şi i-a poruncit să ducă chivotul legământului
Domnului, să stea înaintea Domnului ca să-I slujească şi să binecuvânteze poporul în Numele Lui;
lucru pe care l-a făcut până în ziua de azi.
9. De aceea Levi n-are nici parte de moşie, nici moştenire cu fraţii lui: Domnul este moştenirea lui,
cum i-a spus Domnul Dumnezeul tău.
10. Eu am rămas pe munte, ca şi mai înainte, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. Domnul m-a
ascultat şi de data aceasta; Domnul n-a voit să vă nimicească.
11. Domnul mi-a zis: „Scoală-te, du-te şi mergi în fruntea poporului. Să se ducă să ia în stăpânire ţara
pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.”

2. Deuteronomul 10:14-16; 14. Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile şi cerurile cerurilor,
pământul şi tot ce cuprinde el.
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.
16. Să vă tăiaţi, dar, inima împrejur şi să nu vă mai înţepeniţi gâtul.

Luni, 25 octombrie – „Să iubiţi pe străin”

3. Deuteronomul 10:17-19; 17. Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul
domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic şi înfricoşat, care nu caută la faţa oamenilor şi nu primeşte
daruri;
18. care face dreptate orfanului şi văduvei, care iubeşte pe străin şi-i dă hrană şi îmbrăcăminte.
19. Să iubiţi pe străin, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

Psalmii  146:5-10; 5.  Ferice  de  cine  are  ca  ajutor  pe  Dumnezeul  lui  Iacov,  ferice  de  cine-şi  pune
nădejdea în Domnul Dumnezeul său!
6. El a făcut cerurile şi pământul, marea şi tot ce este în ea. El ţine credincioşia în veci.
7. El face dreptate celor asupriţi; dă pâine celor flămânzi: Domnul izbăveşte pe prinşii de război;
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8.  Domnul  deschide  ochii  orbilor;  Domnul  îndreaptă  pe  cei  încovoiaţi;  Domnul  iubeşte  pe  cei
neprihăniţi.
9. Domnul ocroteşte pe cei străini, sprijină pe orfan şi pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi.
10. Domnul împărăţeşte în veci; Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac! Lăudaţi pe Domnul!

Marţi, 26 octombrie – „Căci şi voi aţi fost străini în Egipt”

4. Deuteronomul 10:19; Să iubiţi pe străin, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

5. Matei 7:12; Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă
Legea şi Prorocii.

Miercuri, 27 octombrie – Judecă cu dreptate

6. Deuteronomul 1:16; Am dat, în acelaşi timp, următoarea poruncă judecătorilor voştri: „Să ascultaţi
pe fraţii voştri şi să judecaţi după dreptate neînţelegerile fiecăruia cu fratele lui sau cu străinul.

Deuteronomul 16:19; Să n-atingi niciun drept, să nu cauţi la faţa oamenilor şi să nu iei daruri, căci
darurile orbesc ochii înţelepţilor şi sucesc cuvintele celor drepţi.

Deuteronomul 24:17; Să nu te atingi de dreptul străinului şi al orfanului, şi să nu iei zălog haina
văduvei.

Deuteronomul 27:19; „Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului şi văduvei!” -
Şi tot poporul să răspundă: „Amin!”

Amos 2:6; 4:1; 5:11; 6. Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-
Mi schimb hotărârea, pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani şi pe sărac, pe o pereche de
încălţăminte.
1. Ascultaţi  cuvântul  acesta,  juncane din Basan, de pe muntele  Samariei,  voi care asupriţi  pe cei
sărmani, zdrobiţi pe cei lipsiţi şi ziceţi bărbaţilor voştri: „Daţi-ne să bem!”
11. De aceea, pentru că pe sărac îl călcaţi în picioare şi luaţi daruri de grâu de la el, măcar că aţi
zidit case de piatră cioplită, nu le veţi locui; măcar că aţi sădit vii foarte bune, nu veţi bea din vinul
lor!

Isaia 3:14,15; 10:1,2; 14. Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului Său şi cu mai marii lui: „Voi
aţi mâncat via! Prada luată de la sărac este în casele voastre!
15. Cu ce drept călcaţi voi în picioare pe poporul Meu şi apăsaţi pe săraci? - zice Domnul Dumnezeul
oştirilor.”
1. „Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite şi de cei ce scriu porunci nedrepte
2. ca să nu facă dreptate săracilor şi să răpească dreptul nenorociţilor poporului Meu, ca să facă pe
văduve prada lor şi să jefuiască pe orfani!

Ieremia 2:34; Până şi pe poalele hainei tale se află sângele sărmanilor nevinovaţi pe care nu i-ai prins
făcând nicio spargere.

Joi, 28 octombrie – Religia curată înaintea lui Dumnezeu

7. Deuteronomul 24:10-15; 10. Dacă ai vreo datorie la aproapele tău, să nu intri în casa lui ca să-i iei
lucrul pus zălog;
11. ci să stai afară, şi cel pe care l-ai împrumutat să-ţi aducă afară lucrul pus zălog.
12. Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucrul luat zălog de la el la tine;
13. să i-l dai înapoi la apusul soarelui, ca să se culce în haina lui şi să te binecuvânteze; şi lucrul acesta
ţi se va socoti ca un lucru bun înaintea Domnului Dumnezeului tău.
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14. Să nu nedreptăţeşti pe simbriaşul sărac şi nevoiaş, fie că este unul din fraţii tăi, fie că este unul din
străinii care locuiesc în ţara ta, în cetăţile tale.
15. Să-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui; căci e sărac şi o doreşte mult. Altfel, ar
striga către Domnul împotriva ta, şi te-ai face vinovat de un păcat.

8. Iacov  1:27-2:11; 27.  Religia  curată  şi  neîntinată,  înaintea  lui  Dumnezeu,  Tatăl  nostru,  este  să
cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume. 
Capitolul 2
1.  Fraţii  mei,  să  nu ţineţi  credinţa  Domnului  nostru  Isus  Hristos,  Domnul  slavei,  căutând la  faţa
omului.
2. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoare, şi
intră şi un sărac îmbrăcat prost;
3. şi voi puneţi ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare şi-i ziceţi: „Tu şezi în locul acesta bun!”, şi
apoi ziceţi săracului: „Tu stai acolo în picioare!” sau: „Şezi jos la picioarele mele!”
4. Nu faceţi voi oare o deosebire în voi înşivă şi nu vă faceţi voi judecători cu gânduri rele?
5. Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca
să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc?
6. Şi voi înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc şi vă târăsc înaintea judecătoriilor?
7. Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtaţi?
8.  Dacă împliniţi  Legea  împărătească,  potrivit  Scripturii:  „Să iubeşti  pe aproapele  tău ca pe tine
însuţi”, bine faceţi.
9. Dar, dacă aveţi în vedere faţa omului, faceţi un păcat şi sunteţi osândiţi de Lege ca nişte călcători de
Lege.
10. Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.
11. Căci, Cel ce a zis: „Să nu preacurveşti”, a zis şi: „Să nu ucizi”. Acum, dacă nu preacurveşti, dar
ucizi, te faci călcător al Legii.
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