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Deuteronomul în Noul Testament

Textul de memorat: „Este scris: «Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din
gura lui Dumnezeu.»” (Matei 4:4)

Duminică, 12 decembrie – „Este scris”

1. Matei 4:1-11; 1. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.
2. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.
3. Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea
să se facă pâini.”
4. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care
iese din gura lui Dumnezeu.”
5. Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului
6. şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi
să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”
7. „De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”
8. Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi
I-a zis:
9. „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”
10. „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi
numai Lui să-I slujeşti.”
11. Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească.

Luni, 13 decembrie – A căuta la faţa omului

2. Deuteronomul 10:17-19; 17. Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul
domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic şi înfricoşat, care nu caută la faţa oamenilor şi nu primeşte
daruri;
18. care face dreptate orfanului şi văduvei, care iubeşte pe străin şi-i dă hrană şi îmbrăcăminte.
19. Să iubiţi pe străin, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

3. Deuteronomul  10:17; Căci  Domnul  Dumnezeul  vostru  este  Dumnezeul  dumnezeilor,  Domnul
domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic şi înfricoşat, care nu caută la faţa oamenilor şi nu primeşte
daruri;

Faptele 10:34; Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este
părtinitor,

Romani 2:11; Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.

Galateni 2:6; Cei ce sunt socotiţi ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu nu caută la
faţa oamenilor – aceştia, zic, ei cei cu vază nu mi-au adăugat nimic.

Efeseni 6:9; Şi voi, stăpânilor, purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări,  ca unii care ştiţi  că
Stăpânul lor şi al vostru este în cer şi că înaintea Lui nu se are în vedere faţa omului.
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Coloseni 3:25; Căci cine umblă cu strâmbătate îşi va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o;
şi nu se are în vedere faţa omului.

Marţi, 14 decembrie – Blestemat este cel atârnat pe lemn

4. Deuteronomul 27:26 şi 21:22,23; 26. „Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele Legii acesteia şi
cine nu le va face!” - Şi tot poporul să răspundă: „Amin!”
22. Dacă se va omorî un om care a săvârşit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea şi l-ai
spânzurat de un lemn,
23. trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn; ci să-l îngropi în aceeaşi zi, căci cel spânzurat este
blestemat înaintea lui Dumnezeu, şi să nu spurci ţara pe care ţi-o dă de moştenire Domnul Dumnezeul
tău.

Galateni 3:1-14; 1. O, galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat pe voi, înaintea ochilor cărora a fost
zugrăvit Isus Hristos ca răstignit?
2.  Iată  numai ce voiesc să ştiu de la voi:  prin faptele  Legii  aţi  primit  voi Duhul ori  prin auzirea
credinţei?
3.  Sunteţi  aşa  de  nechibzuiţi?  După  ce  aţi  început  prin  Duhul,  vreţi  acum să  sfârşiţi  prin  firea
pământească?
4. În zadar aţi suferit voi atât de mult? Dacă în adevăr, e în zadar!
5.  Cel ce vă dă Duhul şi face minuni  printre voi le face oare prin faptele  Legii  sau prin auzirea
credinţei?
6. Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.”
7. Înţelegeţi şi voi, dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă.
8.  Scriptura,  de asemenea,  fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti  neprihănite  pe Neamuri,  prin
credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate neamurile vor fi binecuvântate în
tine.”
9. Aşa că cei ce se bizuie pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios.
10. Căci toţi cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem; pentru că este scris: „Blestemat este
oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.”
11. Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci „cel
neprihănit prin credinţă va trăi.”
12. Însă Legea nu se întemeiază pe credinţă; ci ea zice: „Cine va face aceste lucruri va trăi prin ele.”
13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi - fiindcă este scris:
„Blestemat e oricine este atârnat pe lemn” -
14. pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin
credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.

Miercuri, 15 decembrie – „Un proroc ca tine”

5. Deuteronomul 18:15-19; 15. Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un
proroc ca mine: să ascultaţi de el!
16. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua
adunării poporului, când ziceai: „Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu şi să nu mai văd
acest foc mare, ca să nu mor.”
17. Atunci Domnul mi-a zis: „Ce au zis ei, este bine.
18. Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le
va spune tot ce-i voi porunci Eu.
19. Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi
cere socoteală.

Faptele 3:22 şi 7:37; 22. În adevăr, Moise a zis părinţilor noştri: „Domnul Dumnezeul vostru vă va
ridica dintre fraţii voştri un Proroc ca mine; pe El să-L ascultaţi în tot ce vă va spune.
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37. Acest Moise a zis fiilor lui Israel: „Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre fraţii voştri un
Proroc ca mine: de El să ascultaţi.”

Deuteronomul 18:18; Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele
Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.

Joi, 16 decembrie – Un lucru de temut

6. Evrei 10:28-31; 28. Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei
martori.
29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va
pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?
30. Căci  ştim cine este Cel  ce a zis:  „A Mea este  răzbunarea,  Eu voi  răsplăti!”,  şi  în altă  parte:
„Domnul va judeca pe poporul Său.”
31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu!

Deuteronomul 32:36; Domnul va judeca pe poporul Său, dar va avea milă de robii  Săi,  văzând că
puterea le este sleită şi că nu mai este nici rob, nici slobod.

Romani 8:1; Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după
îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
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