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Adu-ţi aminte şi nu uita!

Textul de memorat: „Adu-ţi aminte şi nu uita cum ai aţâţat mânia Domnului Dumnezeului tău în pustie.
Din ziua când ai ieşit din ţara Egiptului până la sosirea voastră în locul acesta, tot răzvrătiţi împotriva
Domnului aţi fost!” (Deuteronom 9:7)

Duminică, 28 noiembrie – Adu-ţi aminte de curcubeu

1. Geneza 9:8-17; 8. Dumnezeu a mai vorbit lui Noe şi fiilor lui care erau cu el şi a zis:
9. „Iată, Eu fac un legământ cu voi şi cu sămânţa voastră care va veni după voi;
10. cu toate vieţuitoarele care sunt cu voi, atât păsările, cât şi vitele şi toate fiarele de pe pământ care
sunt cu voi; cu toate cele care au ieşit din corabie şi cu orice alte dobitoace de pe pământ.
11. Fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului şi nu va mai veni
potop ca să pustiască pământul.”
12.  Şi  Dumnezeu  a  zis:  „Iată  semnul  legământului  pe  care-l  fac  între  Mine şi  voi  şi  între  toate
vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci:
13. curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine şi
pământ.
14. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor;
15. şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi şi dintre toate vieţuitoarele de orice
trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.
16. Curcubeul va fi în nor; şi Eu Mă voi uita la el ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veşnic
dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup de pe pământ.”
17. Şi Dumnezeu a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între Mine şi
orice făptură de pe pământ.”

Luni, 29 noiembrie – „Vremurile străvechi, care au fost înaintea ta”

2. Deuteronomul 4:32-39; 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.
36. Din cer, te-a făcut să auzi glasul Lui, ca să te înveţe; şi, pe pământ, te-a făcut să vezi focul Lui cel
mare şi ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului.
37. El a iubit pe părinţii tăi, şi de aceea a ales sămânţa lor după ei; El însuşi te-a scos din Egipt, prin
puterea Lui cea mare.
38. El a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la număr şi mai tari decât tine, ca să te ducă în ţara lor
şi să ţi-o dea în stăpânire, cum vezi azi.
39. Să ştii dar în ziua aceasta şi pune-ţi în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer şi jos pe
pământ, şi că nu este alt Dumnezeu afară de El.
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3. Deuteronomul 4:40; Păzeşte dar legile şi poruncile Lui, pe care ţi le dau azi, ca să fii fericit, tu şi

copiii tăi după tine, şi să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie.

Apocalipsa 14:12; Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.

Marţi, 30 noiembrie – „Numai ia seama... ca nu cumva”

4. Deuteronomul 4:9,23; 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.
23.  Vegheaţi  asupra voastră,  ca să nu daţi  uitării  legământul  pe care l-a  încheiat  cu voi Domnul
Dumnezeul vostru şi să nu faceţi vreun chip cioplit, nici vreo înfăţişare oarecare pe care ţi-a oprit
Domnul Dumnezeul tău, s-o faci.

5. Deuteronomul 4:9; 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.

Deuteronomul 6:7; 11:19; 7. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi
acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.
19. Să învăţaţi pe copiii voştri în ele şi să le vorbeşti despre ele când vei fi acasă, când vei merge în
călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.

Miercuri, 1 decembrie – Când vei mânca şi te vei sătura...

6. Deuteronomul 8:7-18; 7. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o ţară bună, ţară cu pâraie
de apă, cu izvoare şi cu lacuri, care ţâşnesc din văi şi munţi;
8. ţară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini şi cu rodii; ţară cu măslini şi cu miere;
9. ţară unde vei mânca pâine din belşug, unde nu vei duce lipsă de nimic; ţară, ale cărei pietre sunt de
fier, şi din ai cărei munţi vei scoate aramă.
10. Când vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru ţara cea bună
pe care ţi-a dat-o.
11. Vezi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi
legile Lui, pe care ţi le dau azi.
12. Când vei mânca şi te vei sătura, când vei zidi şi vei locui în case frumoase,
13. când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul, şi
crescându-ţi tot ce ai,
14. ia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie şi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos
din ţara Egiptului, din casa robiei;
15. care te-a dus în acel pustiu mare şi grozav, unde erau şerpi înfocaţi şi scorpioni, în locuri uscate şi
fără apă, care a făcut să-ţi ţâşnească apă din stânca cea mai tare
16. şi care ţi-a dat să mănânci în pustiu mana aceea necunoscută de părinţii tăi, ca să te smerească şi
să te încerce şi să-ţi facă bine apoi.
17. Vezi să nu zici în inima ta: „Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.”
18. Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească
legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi.

Joi, 2 decembrie – „Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob”

7. Deuteronomul 5:15; 6:12; 15:15; 15. Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul,
Dumnezeul  tău,  te-a  scos  din  ea  cu  mână  tare  şi  cu  braţ  întins:  de  aceea  ţi-a  poruncit  Domnul
Dumnezeul tău să ţii ziua de odihnă.
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12. vezi să nu uiţi pe Domnul, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.
15.  Să-ţi  aduci  aminte  că  şi  tu  ai  fost  rob  în  ţara  Egiptului  şi  că  Domnul  Dumnezeul  tău  te-a
răscumpărat: de aceea îţi dau astăzi porunca aceasta.

Deuteronomul 16:3,12; 24:18,22; 3. În timpul sărbătorii, să nu mănânci pâine dospită, ci şapte zile
să mănânci azime, pâinea întristării, căci ai ieşit în grabă din ţara Egiptului: aşa să faci, ca să-ţi aduci
aminte toată viaţa ta de ziua când ai ieşit din ţara Egiptului.
12. Să-ţi aduci aminte că ai fost rob în Egipt şi să păzeşti şi să împlineşti legile acestea.
18. Să-ţi aduci aminte că ai fost rob în Egipt şi că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo;
de aceea îţi dau aceste porunci ca să le împlineşti.
22.  Adu-ţi  aminte  că  ai  fost  rob  în  ţara  Egiptului;  de  aceea  îţi  dau  poruncile  acestea,  ca  să  le
împlineşti.

8. Efeseni 2:8-13; 8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este
darul lui Dumnezeu.
9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
10. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a
pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.
11. De aceea, voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care
se cheamă tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului:
12. aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de
legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.
13. Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui
Hristos.
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