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Studiul 8

Alege viaţa

Textul de memorat: „Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi
moartea,  binecuvântarea  şi  blestemul.  Alege  viaţa,  ca  să  trăieşti,  tu  şi  sămânţa  ta”  (Deuteronomul
30:19)

Duminică, 14 noiembrie – Pomul vieţii

1. Geneza 2:8,9,15-17; 8. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo
pe omul pe care-l întocmise.
9. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi,  plăcuţi  la vedere şi buni la
mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.
15. Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească.
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 3:22,23; 22. Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând
binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să
mănânce din el şi să trăiască în veci.”
23. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care
fusese luat.

Luni, 15 noiembrie – Nu există zonă de mijloc

2. Ioan 3:16; Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Geneza 7:22,23; 22. Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pământul
uscat, a murit.
23.  Toate făpturile  care erau pe faţa  pământului  au fost  nimicite,  de la om până la vite,  până la
târâtoare şi până la păsările cerului: au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe şi ce era cu el
în corabie.

Romani 6:23; Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa
veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

Romani 8:6; Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile
Duhului este viaţă şi pace.

1 Ioan 5:12; Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.

Matei 7:24-27; 24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un
om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă.
25. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit,
pentru că avea temelia zidită pe stâncă.
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26. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care
şi-a zidit casa pe nisip.
27. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea; ea s-a prăbuşit, şi
prăbuşirea i-a fost mare.”

Marţi, 16 noiembrie – Viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul

3. Deuteronomul 30:15-20; 15. Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul.
16. Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui şi să păzeşti
poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti şi ca Domnul Dumnezeul
tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire.
17. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor
dumnezei şi să le slujeşti,
18. vă spun astăzi că veţi pieri şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce
veţi trece Iordanul.
19.  Iau  azi  cerul  şi  pământul  martori  împotriva  voastră  că  ţi-am  pus  înainte  viaţa  şi  moartea,
binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta,
20. iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El: căci de aceasta
atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o
va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov.”

Deuteronomul 30:20; iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El: căci
de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat
Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov.

Miercuri, 17 noiembrie – Nu este prea greu pentru tine

4. Deuteronomul 30:1-10; 1. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea şi blestemul pe
care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi
Domnul Dumnezeul tău,
2. dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău şi dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta şi
din tot sufletul tău, tu şi copiii tăi, potrivit cu tot ce-ţi poruncesc azi,
3. atunci Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi şi va avea milă de tine, te va strânge iarăşi
din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăştia Domnul Dumnezeul tău.
4. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar şi de acolo te va strânge Domnul
Dumnezeul tău şi acolo Se va duce să te caute.
5. Domnul Dumnezeul tău te va aduce în ţara pe care o stăpâneau părinţii tăi şi o vei stăpâni; îţi va
face bine şi te va înmulţi mai mult decât pe părinţii tăi.
6. Domnul Dumnezeul tău îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale, şi vei iubi pe Domnul
Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti.
7. Domnul Dumnezeul tău va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmaşii tăi, peste cei ce te
vor urî şi te vor prigoni.
8. Şi tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui şi vei împlini toate aceste porunci pe care
ţi le dau astăzi.
9. Domnul Dumnezeul tău te va umple de bunătăţi,  făcând să propăşească tot lucrul mâinilor tale,
rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul pământului tău; căci Domnul Se va bucura din nou de
fericirea ta, cum Se bucura de fericirea părinţilor tăi,
10. dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind poruncile şi rânduielile Lui scrise în
cartea aceasta a Legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot
sufletul tău.

5. Deuteronomul 30:11-14; 11. Porunca aceasta, pe care ţi-o dau eu azi, nu este mai presus de puterile
tale, nici departe de tine.
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12. Nu este în cer, ca să zici: „Cine se va sui pentru noi în cer şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi
s-o împlinim?”
13. Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: „Cine va trece pentru noi dincolo de mare şi să ne-o
aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?”
14. Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti.

Joi, 18 noiembrie – O chestiune de închinare

6. Deuteronomul  4:19;  8:19;  11:16;  30:17; 19.  Veghează  asupra  sufletului  tău,  ca  nu  cumva,
ridicându-ţi ochii spre cer, şi văzând soarele, luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii târât să te
închini înaintea lor şi să le slujeşti: căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut
şi le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg.
19. Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău şi vei merge după alţi dumnezei, dacă le vei sluji şi te vei
închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veţi pieri.
16. Vedeţi să nu vi se amăgească inima şi să vă abateţi, ca să slujiţi altor dumnezei şi să vă închinaţi
înaintea lor.
17. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor
dumnezei şi să le slujeşti,

7. Apocalipsa 13:1-15; 1. Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu
zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.
2. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu.
Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
3. Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se
mira după fiară.
4.  Şi au început să se închine balaurului,  pentru că dăduse puterea lui  fiarei.  Şi au început să se
închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?”
5. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de
luni.
6. Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele,
cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.
7. I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruie. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice
norod, peste orice limbă şi peste orice neam.
8.  Şi  toţi  locuitorii  pământului  i  se  vor  închina,  toţi  aceia  al  căror  nume  n-a  fost  scris,  de  la
întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat.
9. Cine are urechi să audă!
10. Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie.
Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.
11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi
vorbea ca un balaur.
12. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine
fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
13.  Săvârşea semne mari,  până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ  în faţa
oamenilor.
14. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a
zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia.
15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi
toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.

Apocalipsa 14:6-12; 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!”
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8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a
adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!”
9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei
şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,
10. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi
chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.
11. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se
închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!
12. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”
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