
 
 
 
Trans World Radio – ROMÂNIA                   Itinerar Biblic 
 

SchiŃa cărŃii Deuteronom – Iulie 2003 1 

NOTE DE STUDIU 
 

DEUTERONOM 
SchiŃa cărŃii 

 
J.Vernon  McGee 

 
 
 

DEUTERONOM 
„Cartea experienŃei şi ascultării ” 

 
Scriitor: Moise.  

 
Moise vorbeşte cu Dumnezeu “FaŃă către faŃă”. Moise îl cunoştea pe Dumnezeu. 

  "El Şi-a arătat căile Sale lui Moise, şi lucrările Sale copiilor lui Israel". Psalmul 103:7 
Copiii lui Israel au văzut lucrările lui Dumnezeu dar nu-L cunoşteau. Moise cunoştea însă căile 
Domnului. Deuteronomul este rezultatul acestei cunoaşteri apropiate şi în plus a experienŃei celor 
40 de ani petrecuŃi în deşert. 
Deuteronom  34:5-12 a fost, probabil, scris de Iosua şi aparŃine, în mod natural, cărŃii Iosua. Când  a 
fost scrisă cartea Iosua, a fost plasată alături de celelalte cărŃi ale Pentateuhului formând în acest fel 
Sextateuhul. 

 
Titlul: Deuteronom. 

 
Deuteronom înseamnă “ a doua lege”. Aceasta nu pentru a sugera că este vorba despre o altă 

lege sau pentru o repetare a legii deja date poporului. Este vorba mai mult despre Legea interpretată 
în lumina celor 38 de ani petrecuŃi în deşert. De acum se ridicau noi probleme şi aspecte neacoperite 
de Legea iniŃială. Era nevoie acum de aplicarea legii la anumite aspecte de viaŃă. (Un exemplu 
notabil în acest sens, este cazul  moştenirii solicitate de fiicele lui łelofhad, un bărbat din Israel care 
nu avusese nici un fiu pentru a prelua moştenirea.) 

Din această cauză cartea Deuteronom este mai mult decât o simplă recapitulare a Legii de la 
muntele Sinai.  Anumite legi care trebuiau accentuate sunt acum repetate şi detaliate. Am putea 
spune deci că Deuteronomul este un comentariu al Legii lui Moise. 

În limba ebraică sunt 4 titluri pentru Deuteronom. 
1. Debarim – “ Cuvintele” sau “Acestea sunt cuvintele”. 
2. CunoştiinŃele celei de a cincea Legi. 
3. Cartea reproşurilor. 
4. Repetarea Legii. 

 
Cuvinte cheie: Dragoste şi ascultare. 

 
Dragostea lui Dumnezeu – Deuteronom 4:37;  7:7, 8;  23:5 
Ascultare de Dumnezeu – 4:40; 11;26-28;  30: 8-20 
Dragoste faŃă de Dumnezeu – 6:4,5 ; 30:6, 16,20 
Această carte îi învaŃă pe oameni să-l asculte pe Dumnezeu, să i se supună. Cuvântul 

“dragoste” apare de 22 de ori, “ascultare” de 10 ori. Motivul pentru ascultare este dragostea. 
Domnul Isus a spus : “Dacă mă iubiŃi, veŃi păzi poruncile mele!”  Adevăratul motiv al ascultării 
este subliniat în Deuteronom 6:4,5. Dragostea lui Dumnezeu faŃă de om este motivul Său pentru 
guvernarea omului şi pentru Legea pe care o dă. Dragostea omului pentru Dumnezeu, este baza 
pentru ascultarea omului.  Aceasta nu este Evanghelia dar conŃine principiul ei. Aceasta este calea 
către primirea binecuvântării. Este de asemenea răspunsul acelora care nu reuşesc să vadă amprenta 
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dragostei lui Dumnezeu în Vechiul Testament.  Există dragoste în Vechiul Testament aşa cum 
există şi lege în Noul Testament . 

În acest context Moise imploră poporul să-L asculte pe Dumnezeu. 
De ce să asculte implorarea lui Moise : 

1. Israel aparŃinea Domnului.(14:1) 
2. Dumnezeu Îi iubea. (4:37) 
3. Dumnezeu dorea să-i ocrotească şi să-i binecuvânteze. (4:1) 
4. Semnul recunoştinŃei lor. (4:7,8) 

 
Comentariu. 

O nouă generaŃie de israeliŃi de a ajuns pe Ńărmul de est al Iordanului (Deut. 1:5) cu o lună 
înainte de intrarea în łara Promisă (Deut. 1:3). Cei din generaŃia care a părăsit Egiptul erau acum 
morŃi şi oasele lor se uscau acum sub soarele deşertului datorită necredinŃei şi nesupunerii lor. 

Au încălcat lege lui Dumnezeu – păcat  prin comitere. 
Au eşuat în ascultarea de Domnul – păcat prin omitere. 

 
Legea era “ slabă  în trup”. 
 Moise dă acestei noi generaŃii instrucŃiunile finale, instrucŃiuni venite din partea Domnului, 
înainte de a preda ştafeta conducerii poporului. 
 Recapitularea cu privire la peregrinajul lor prin deşert, accentuarea anumitor părŃi ale Legii, 
descoperirea parcursului lor viitor în lumina Legământului Palestinian, învăŃarea unui noi imn, 
binecuvântarea triburilor şi pregătirile pentru moarte. 
 Această nouă generaŃie, era nefamiliarizată cu  experienŃele de la muntele Sinai şi aveau 
nevoie de această prezentare a Legii şi interpretarea ei în lumina experienŃelor pe care ei le vor 
avea.  
 Această cartea a Deuteronomului, a fost Ńinta a numeroase atacuri şi critici. Primul aspect 
pus sub semnul întrebării a fost cel al paternităŃii ei. Criticii au susŃinut că Moise nu putea fi autorul 
acestei cărŃi, pentru că tehnologia scrisului nu era cunoscută în acea vreme. Mai târziu această 
critică a fost respinsă cu dovezi covârşitoare. Criticii au afirmat de asemenea că scopul cărŃii a fost 
acela de a glorifica preoŃia Ierusalimului, cu toate că nici Ierusalimul şi nici preoŃia nu sunt măcar 
amintite în această carte. 
 Un motiv pentru acest atac satanic susŃinut împotriva acestei cărŃi este şi acela că Domnul 
Isus a citat mereu din această carte atunci când a fost ispitit. Nici nu este de mirare că Satan urăşte 
această carte. 
Să ne aducem aminte: 

� Prima ispitire                         -- Matei 4:4, Luca 4:4 compară cu Deut. 8:3 
� A doua ispitire                       -- Matei 4:7, Luca 4:12, compară cu Deut. 6:16 
� Cea de a treia ispitire             -- Matei 4:10, Luca 4:18 compară cu Deut. 6:13 şi 10:20 

 
Chiar şi profeŃii Vechiului  Testament au citat adesea din această carte. De asemenea, sunt peste 
80 de referinŃe date din Deuteronom în Noul Testament. 
Deuteronomul  încurajează folosirea Cuvântului lui Dumnezeu. 
 

Deut. 6:7 
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".  
 
Aspecte importante: 
1. Cea mai importantă afirmaŃie doctrinară din Vechiul Testament: 

Deut. 6: 4:  "Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn".   
2. Prima menŃionare a Necazului cel Mare: 
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Deut. 4:29-31 
29  "Şi dacă de acolo vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, Îl vei găsi dacă-L vei căuta din toată 

inima ta şi din tot sufletul tău.  
 30  Şi după ce Ńi se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de pe urmă, te vei 

întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi vei asculta glasul Lui   
 31  căci Domnul, Dumnezeul tău, este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi şi nu te 

va nimici; El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinŃii tăi."  
 

3. Promisiunea venirii Marelui Profet: 
Deut. 18:15-18  
15  "Domnul, Dumnezeul tău, îŃi va ridica din mijlocul tău, dintre fraŃii tăi, un prooroc ca mine: să 

ascultaŃi 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 fraŃilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi 

el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.” 
 

4. Testul pentru profeŃi adevăraŃi şi cei mincinoşi. 
Deut. 18:20-22 
20  Dar proorocul care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi 

porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, proorocul acela să fie pedepsit 
cu moartea.”  

 21  Poate că vei zice în inima ta: ,,Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul ?” 
 22  Când ceea ce va spune proorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va 

întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Proorocul acela l-a spus din îndrăzneală: 
să n-ai teamă de el.  

(Fiecare profet trebuia să vorbească într-o situaŃie locală imediată) 
 

5. Istoria prescrisă a Israelului în Palestina, înainte ca ei să intre în Ńară.  Deut. 28-30 
6. Legământul Palestinian. 29:1-30:10 
7. Cântarea lui Moise  -- profetică. Deut. 32 

(1) Chemare la ascultare 1-4 
(2) NaŃiunea răspunde cu răutate harului divin, 5,6 
(3) Bunătatea lui Iehova, 7-14 
(4) Apostazia naŃiunii, 15-18 
(5) Judecata lui Dumnezeu asupra poporului, 19-25 
(6) Dorul lui Dumnezeu pentru poporul Său, 26-42 
(7) NaŃiunile lumii binecuvântate prin Israel, 43, 44 

 
8. Moartea singuratică şi ciudată a lui Moise. (O traducere spune că Moise a murit 

“sărutat” de Domnul. Minunat gând!) 
Cuprins: 
 
I. Recapitularea călătoriilor. Capitolele 1-4 
II. Reafirmarea Legii – dragoste şi ascultare, capitolele 5-26. 

A. Repetarea şi interpretare a celor zece porunci 
B. Reguli naŃionale şi religioase: 

1. Lucrările trecute ale Domnului sunt garanŃie pentru cele viitoare, 8 
2. Domnul îl cunoştea pe Israel – trecutul nu era bun, 9 
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3. Dumnezeu l-a trimis pe Israel în Egipt, Dumnezeu l-a scos din Egipt, 10 
4. łara promisă nu este asemenea Egiptului, principiile ocupării Ńării, 11 
5. Israel va avea un singur loc de închinare în Ńara promisă, 12 
6. Avertizări cu privire la profeŃii falşi, 13 
7. Regimul alimentar al Israelului, 14 
8. Programul lui Dumnezeu privind sărăcia, sclavia permanentă, sacrificiul perfect în 

Hristos, 15 
9. Cele trei mari sărbători (Paştele, Cinzecimea, Săptămâna Corturilor) la care toŃi 

bărbaŃii lui Israel trebuie să participe. 
10. Felurite legi, 17 
11. PreoŃii şi profeŃii, testul adevăratului profet, 18 
12. CetăŃile de refugiu. Întinderea Ńării şi limitele Legii, 19 
13. Legi privitoare la război., 20 
14. Legi privitoare la crimă, căsătorie şi delicvenŃă, 21 
 
C. Reguli, referitoare la relaŃiile personale, 22-26 
1. Legi amestecate privind relaŃiile dintre fraŃi. 
2. Lumea, firea şi diavolul. 
3. DivorŃul. 
4. Pedeapsa pentru vină (40 de bice); Legea pentru protejarea văduvelor; pedeapsa 

pentru crimă, judecata lui Amalek 
5. Primele roade, sărbătoarea mulŃumirii. 

 
III. Privind viitorul Ńării, Capitolele 27-30 (binecuvântări şi blesteme). 
IV. Recviemul lui Moise. Capitolele, 31-34 
 
 
   
 


