
„ADU-ŢI AMINTE ŞI NU UITA!” 

Studiul 10 pentru 4 decembrie 2021 





Aminteşte-ţi de promisiunile lui 
Dumnezeu. 
Aminteşte-ţi vremurile trecute. 
Aminteşte-ţi ca să nu deviezi. 
Aminteşte-ţi că Dumnezeu îţi dă 
totul. 
Aminteşte-ţi ce am fost. 

Tendinţa noastră naturală este de a uita. Uităm 
de momentele rele când lucrurile merg bine. 
Uităm de momentele bune când lucrurile merg 
rău. Uităm cum am ajuns să fim ceea ce suntem… 
Poate de aceea Dumnezeu insistă în Deuteronom 
că trebuie să ne amintim şi să nu uităm. Ce ar 
trebui să ne amintim şi de ce? 

? ? 
? 

? 



Are Dumnezeu o memorie proastă? Are nevoie de un semn 
în nori care să-ţi amintească de ceea ce a promis? 
Desigur că nu! El vrea să ştim că nu-şi va uita legământul; că 
promisiunile lui sunt sigure. 
Ce ar trebui să facem când vedem curcubeul? 

 Să ne amintim de promisiunile lui Dumnezeu. 
 Să ne amintim  de avertismentele lui Dumnezeu. 
 Să ne amintim de intervenţia lui Dumnezeu în        
lume.    

Amintindu-ne ce înseamnă curcubeul, putem avea siguranţa, 
scrisă pe cer în culori frumoase, că, Cuvântul lui Dumnezeu 
este cert. 



În Deuteronom 4:33-38, Moise aminteşte de trei evenimente minunate care nu s-au 
întâmplat niciodată înainte şi pe care israeliţii (şi noi toţi) nu ar trebui să le uităm: 

Minunile cu care 
Dumnezeu a scos pe 
Israel din Egipt (v. 34, 
37). 

Glasul lui Dumnezeu, 
când a vorbit direct 
oamenilor (v. 33,36). 

Alungarea puternică a 
naţiunilor păgâne (v. 
38). 

De ce să nu 
uităm 

minunile pe 
care le-a 

făcut 
Dumnezeu în 

vieţile 
noastre? 

Să-L recunoaştem pe 
Dumnezeu ca Domnul 

nostru (v. 35, v. 39) 
Să-L ascultăm şi să 

primim 
binecuvântarea Lui 

(v. 40) 



„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 cunoscute copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi.” (Deuteronomul 4:9) 

De ce să nu uităm ce am văzut, adică ce a făcut 
Dumnezeu în viaţa noastră? 
Când Dumnezeu acţionează cu putere în viaţa 
noastră, inimile noastre ard. Suntem dispuşi să 
facem orice pentru El. Dar, cu timpul, dacă nu ne 
amintim acele momente şi nu păstrăm 
comuniunea cu Dumnezeu, vom fi tentaţi să ne 
îndepărtăm de El. 

Moise ne aminteşte, de asemenea, de 
importanţa transmiterii experienţelor noastre 
descendenţilor noştri. În acest fel, şi ei vor avea 
o ancoră fermă pe care să-şi susţină credinţa. 



„Când văd ce a făcut Dumnezeu pentru 
noi, sunt plină de uimire şi de încredere 
în conducerea Domnului Hristos. Nu 
avem niciun motiv de teamă pentru 
viitor, decât acela de a uita modul în 
care ne-a condus Domnul” 

E. G. W. (Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, pag. 31) 



Dumnezeu ne face să prosperăm şi îi pasă să nu 
avem lipsuri (Psalmii 37:25). Dar ne avertizează şi 
asupra pericolului bunăstării materiale. 
Putem crede că tot ceea ce am realizat este prin 
efortul nostru (fizic sau mental). Totuşi, nu trebuie 
să uităm că Dumnezeu este cel care ne-a dat 
puterea, inteligenţa şi sănătatea necesară  pentru a 
obţine ceea ce avem acum. 

Trebuie să ne amintim că, până la urmă, tot ceea ce avem vine de 
la Dumnezeu. Să fim deci recunoscători lui Dumnezeu şi să nu ne 
lăsăm duşi de „înşelăciunea bogăţiilor” (Marcu 4:19). 



„vezi să nu uiţi pe Domnul, care te-a scos din ţara 
Egiptului, din casa robiei” (Deuteronomul 6:12) 

Amintirea eliberării din Egipt pătrunde în întreg Vechiul 
Testament. Semnul lui de neşters încă marchează 
poporul Israel, care continuă să sărbătorească an de an 
sărbătoarea comemorativă a acestui act: Paştele. 

Pentru poporul creştin, Paştele este o 
reamintire a unei alte eliberări şi mai mari: 
eliberarea de păcat (1 Cor. 5:7; 15:3). 

Nu trebuie să uităm niciodată că am fost 
păcătoşi şi că Hristos ne-a eliberat de păcat şi 
ne-a dat viaţă nouă. „Căci noi suntem lucrarea 
Lui, făcuţi în Hristos Isus pentru fapte bune, pe 
care Dumnezeu le-a pregătit dinainte ca să 
umblăm în ele” (Efeseni 2:10). 



„Lucrurile pe care le-am trăit în noi înşine despre 
binecuvântările lui Dumnezeu prin promisiunile sale 
pline de har, trebuie să le păstrăm în amintire şi, fie că 
suntem bogaţi sau săraci, învăţaţi sau ignoranţi, 
trebuie să contemplăm şi să luăm în considerare 
aceste semne ale iubirii lui Dumnezeu. Fiecare semn 
al grijii, bunătăţii şi milei lui Dumnezeu ar trebui să 
fie gravat ca un memorial în mintea noastră. 
Dumnezeu doreşte ca iubirea Sa şi făgăduinţe să fie 
scrise pe tăbliţele minţii. Păstrează preţioasele 
revelaţii ale lui Dumnezeu, astfel încât nici un singur 
cuvânt să nu se piardă ” 

E. G. W. (Înalta noastră chemare, 9 mai) 
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