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Studiul 6

„Care este neamul acela aşa de mare?”

Textul de memorat: „Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte,
cum este toată Legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?” (Deuteronomul 4:8)

Duminică, 31 octombrie – „Să n-adăugaţi nimic sau să scădeţi nimic”

1. Deuteronomul  4:1,2; 1.  Acum,  Israele,  ascultă  legile  şi  poruncile  pe  care  vă  învăţ  să  le  păziţi.
Împliniţi-le,  pentru ca să trăiţi  şi  să intraţi  în stăpânirea  ţării  pe care v-o dă Domnul Dumnezeul
părinţilor voştri.
2. Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi poruncile
Domnului Dumnezeului vostru aşa cum vi le dau eu.

Deuteronomul 12:32; Voi să păziţi şi să împliniţi toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu; să n-
adăugaţi nimic la ele şi să nu scoateţi nimic din ele.

2. Matei 15:1-9; 1. Atunci nişte farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la Isus şi I-au zis:
2. „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă.”
3. Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre?
4. Căci Dumnezeu a zis: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” şi: „Cine va grăi de rău pe tatăl său sau
pe mama sa să fie pedepsit negreşit cu moartea.”
5. Dar voi ziceţi: „Cine va zice tatălui său sau mamei sale: „Ori cu ce te-aş putea ajuta l-am închinat
lui Dumnezeu”
6. nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Şi aţi desfiinţat astfel Cuvântul lui
Dumnezeu în folosul datinii voastre.
7. Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis:
8. „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de
Mine.
9. Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.”

Luni, 1 noiembrie – Baal-Peor

3. Numeri 25:1-15; 1. Israel locuia în Sitim; şi poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab.
2. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor; şi poporul a mâncat şi s-a închinat până la pământ
înaintea dumnezeilor lor.
3. Israel s-a alipit de Baal-Peor, şi Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel.
4. Domnul a zis lui Moise: „Strânge pe toate căpeteniile poporului şi spânzură pe cei vinovaţi înaintea
Domnului în faţa soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului.”
5. Moise a zis judecătorilor lui Israel: „Fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au alipit de
Baal-Peor.”
6. Şi iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit şi a adus la fraţii lui pe o madianită, sub ochii lui
Moise şi sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la uşa Cortului întâlnirii.
7.  La vederea acestui  lucru,  Fineas,  fiul  lui  Eleazar,  fiul  preotului  Aaron, s-a  sculat  din mijlocul
adunării şi a luat o suliţă în mână.
8. S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi: atât pe
bărbatul acela din Israel cât şi pe femeia aceea. Şi a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui
Israel.
9. Douăzeci şi patru de mii au murit loviţi de urgia aceea.

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

- texte -



Studiul 6 – „Care este neamul acela aşa de mare?”
10. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
11. „Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia Mea de la copiii lui Israel prin râvna
pe care a avut-o pentru Mine în mijlocul lor; şi n-am nimicit, în mânia Mea, pe copiii lui Israel.
12. De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace.
13. Acesta va fi pentru el şi pentru sămânţa lui după el legământul unei preoţii veşnice, pentru că a
fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui şi a făcut ispăşire pentru copiii lui Israel.”
14. Bărbatul acela din Israel care a fost ucis împreună cu madianita, se numea Zimri, fiul lui Salu; el
era căpetenia unei case părinteşti a simeoniţilor.
15. Femeia care a fost ucisă se numea Cozbi, fata lui Ţur, căpetenia seminţiilor ieşite dintr-o casă
părintească din Madian.

Marţi, 2 noiembrie – „Alipiţi-vă de Domnul, Dumnezeul vostru”

4. Deuteronomul 4:4; Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul vostru sunteţi toţi vii astăzi.

5. Deuteronomul 13:4; Voi să mergeţi după Domnul Dumnezeul vostru şi de El să vă temeţi; poruncile
Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă alipiţi.

Iuda, vers. 24; Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi
fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale,

1 Corinteni 10:13; Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi
Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu
ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

Miercuri, 3 noiembrie – „Care este neamul acela aşa de mare?”

6. Deuteronomul 4:5-9; 5. Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul
meu ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.
6.  Să  le  păziţi  şi  să  le  împliniţi;  căci  aceasta  va  fi  înţelepciunea  şi  priceperea  voastră  înaintea
popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este un popor
cu totul înţelept şi priceput!”
7. Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum
avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?
8. Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte, cum este toată
Legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?
9. Numai ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii
tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut
copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi.

7. Deuteronomul 4:32-35; 32. Întreabă vremurile străvechi, care au fost înaintea ta, din ziua când a
făcut Dumnezeu pe om pe pământ, şi cercetează de la o margine a cerului la cealaltă: a fost vreodată
vreo întâmplare aşa de mare şi s-a auzit vreodată aşa ceva?
33. A fost vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului,
cum l-ai auzit tu, şi să fi rămas viu?
34. A fost vreodată vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin
încercări, semne, minuni şi lupte, cu mână tare şi braţ întins şi cu minuni înfricoşate, cum a făcut cu
voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt şi sub ochii voştri?
35. Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu
este alt Dumnezeu afară de El.

Joi, 4 noiembrie – „Înţelepciunea şi priceperea voastră”
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8. Deuteronomul 4:6; Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră
înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este
un popor cu totul înţelept şi priceput!”

Matei 5:13-16; 13. Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta
iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în
picioare de oameni.
14. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.
15. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din
casă.
16. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să
slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
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