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

Rezumatul Studiului 10 - Adu-ţi aminte şi nu uita! 
 
A Aminteşte-ţi de promisiunile lui Dumnezeu. 
 Are nevoie Dumnezeu 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. 

B Aminteşte-ţi vremurile trecute. 
 În Deuteronomul 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). 

 Din ce motiv să nu uităm minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în vieţile noastre? 
— Să-L recunoaştem pe Dumnezeu ca Domnul nostru (v. 35,39) 
— Să-L ascultăm şi să primim binecuvântarea Lui (v. 40) 

C Aminteşte-ţi ca să nu deviezi. 
 De ce să nu uităm ce am văzut, adică ce a făcut Dumnezeu în viaţa noastră? 
 Cu timpul, dacă nu ne amintim acele momente, 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. 

D Aminteşte-ţi că Dumnezeu îţi dă totul. 
 Dumnezeu ne face să prosperăm şi îi pasă să nu avem lipsuri (Psalmul 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. 
E Aminteşte-ţi ce am fost. 
 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 (Efeseni 2:10). 


