Epistola către EVREI
Introducere la seria de lecţii din cartea Evrei
Lumea devine din ce în ce mai mult un loc înspăimântător. Incertitudinea pare să
fie singura certitudine pe care cei mai mulţi oameni o au. Familiile, finanţele şi
sănătatea sunt subiectele care par să se afle în centrul acestor incertitudini. Pentru a
face faţă acestor incertitudini, mulţi oameni se îndreaptă spre spiritualitate pentru a
găsi răspunsuri şi ajutor. În multe cazuri, totuşi, ei resping credinţele religioase
tradiţionale în favoarea altor forme de exprimare spirituală. Creştinii nu sunt imuni la
situaţia existentă în lumea contemporană, totuşi ei au ceva ce ceilalţi nu au - speranţa
în Isus. Scriitorul Epistolei către evrei descrie această speranţă ca fiind „...o ancoră a
sufletului; o nădejde tare şi neclintită...” (6:19, VDCC) sau „...o ancoră pentru suflet,
fermă şi sigură...” (6:19, NTR). Cartea Evrei a fost scrisă unor credincioşi care se
confruntau cu vremuri incerte, inclusiv ameninţarea foarte reală de a fi persecutaţi
pentru credinţa lor în Hristos, pentru a-i încuraja să nu-şi abandoneze nădejdea şi
credinţa în El. Nimic altceva sau altcineva spre care s-ar fi putut îndrepta nu ar fi putut
să le ofere răspunsurile de care aveau nevoie mai bine ca adevărul revelat în Isus
Hristos.
În acest ciclu de studii biblice, vom descoperi de ce Isus Hristos este
cel mai bun răspuns pentru incertitudinile vieţii.
Prima lecţie vorbeşte despre supremaţia lui Hristos peste toată Creaţia. Odihna
spirituală disponibilă numai prin credinţa în El este subiectul celei de a doua lecţii.
Hristos continuă să lucreze în locul celor care îi aparţin Lui. A treia lecţie ne dezvăluie
cum face El această lucrare în timp ce slujeşte ca Marele nostru Preot, mijlocind
înaintea Tatălui pentru noi. Lecţiile patru şi cinci ne arată cum Isus a venit să încheie
un nou legământ, prin moartea sa sacrificială pe cruce. Mântuirea – o relaţie personală
cu Dumnezeu – ne este dăruită de noul legământ prin credinţa în Hristos. Ultimele trei
lecţii analizează cum trebuie să trăim ca şi credincioşi ai Domnului Hristos. Putem trăi
cu încrederea că Hristos este cu noi. Trăind în ascultare de Cuvântul Său ne exprimăm
credinţa în Dumnezeu, la fel cum au făcut mulţi dintre credincioşii din Vechiul
Testament. Suntem asiguraţi de dragostea Tatălui pentru noi. De ce? Fiindcă El ne
pedepseşte pentru ca noi să învăţăm cum să trăim în aşa fel încât să-i fim plăcuţi Lui.
Dreapta vieţuire se reflectă în felul cum îi tratăm pe alţii şi cum îi aducem închinare
Lui.

„Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci
credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa.” (Evrei 10:23)

Supremaţia lui Isus Hristos

– 4 ianuarie 2015

Texte biblice de studiat:
Evrei 1:1–14; 3:1–6
Versetul de aur: Evrei 1.8
„...pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în
veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate;...”
(VDCC – Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată)
„Însă despre Fiul zice: „Tronul Tău, Dumnezeule, este pentru veci de
veci, iar sceptrul Împărăţiei Tale este un sceptru al dreptăţii!”
(NTR – Noua Traducere Românească)
Adevărul central
Isus Hristos este mai presus de toată Creaţia.
Focus
Proclamarea supremaţiei lui Isus Hristos peste întreaga Creaţie şi
înălţarea Lui în viaţa credincioşilor.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea să:
1. Cunoască faptul că în Hristos avem Revelaţia deplină a lui
Dumnezeu.
2. Vorbească despre locul divin pe care îl ocupă Domnul Hristos, mai
presus de orice fiinţă creată.
3. Aprecieze rolul de Mijlocitor al lui Hristos pentru noi, înaintea lui
Dumnezeu.
Schiţa lecţiei
1. Hristos este revelaţia supremă a lui Dumnezeu
A. Moştenire profetică (Evrei 1.1)
B. Dumnezeu revelat (Evrei 1.2-4)
2. Hristos este înălţat deasupra îngerilor
A. Înălţat la Cuvântul lui Dumnezeu (Evrei 1.5-9)
B. Înălţat prin atributele lui Dumnezeu (Evrei 1.10-14)
3. Hristos este superior
A. Apostol şi Mare Preot (Evrei 3.1)
B. Mai mare ca Moise (Evrei 3.2-6)

Ucenicizare
Lectura atentă a Epistolei către Evrei ne ajută să vedem Întruparea ca o
minune divină – Dumnezeu redus la limitele unui corp omenesc. De la Copilul
din iesle, la Învăţătorul de pe dealurile Palestinei şi culminând cu Salvatorul de
pe Calvar, Isus a prezentat lumii un Creator într-o formă care putea fi văzută şi
atinsă.
Credincioșii sunt chemați să împărtășească cu o lume pierdută viaţa lui
Isus și oferta Lui de răscumpărare (salvare, mântuire).
Pentru a face acest lucru, fiecare urmaș al lui Hristos trebuie să accepte ce
înseamnă cu adevărat o relație cu Isus. Este o subordonare deplină, din
dragoste, a tot ceea ce suntem noi, pentru a deveni tot ceea ce doreşte El.
Dumnezeu este Cel care lucrează această transformare în noi. Tatăl vrea
să ne facă o imagine fidelă a Fiului Său (Romani 8:29). Ca Marele nostru
Preot, Isus ne oferă milă și har (Evrei 4: 14-16). Duhul Sfânt ne ghidează
constant și ne aminteşte cine este Isus (Ioan 15:26). Cu ajutorul lui Dumnezeu,
avem un viitor glorios.
Aplicaţie practică
Sugeraţi credincioşilor să scrie acasă o listă cu adevărurile despre Isus
învăţate în această lecţie, şi modalităţi prin care ar putea împărtăşi aceste
adevăruri şi celor nemântuiţi.
Studiu suplimentar
Luni

Un Nume minunat
Psalm. 8:1–9
Marţi
O domnie dreaptă
Psalm. 45:6–9
Miercuri O guvernare supremă
Isaia 9:6,7
Joi
Slujitorul înălţat
Filipeni 2:5–11
Vineri
Răscumpăratorul preeminent
Coloseni 1:12–20
Sâmbătă Dumnezeul atotputernic domneşte
Apoc. 19:1–8

Odihna spirituală în Hristos

– 11 ianuarie 2015

Texte biblice de studiat:
Evrei 3:7–4:13
Versetul de aur: Evrei 4:9
„Rămâne, dar, o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.”
(VDCC – Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată)
„Rămâne încă pentru poporul lui Dumnezeu o odihnă de Sabat”
(NTR – Noua Traducere Românească)
Adevărul central
Creştinul trăieşte odihna spirituală în Hristos.
Focus
Descoperirea faptului că există odihnă spirituală în Hristos şi luarea
hotărârii de a intra în acea odihnă.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea să:
1. fie conştienţi de pericolul pe care îl aduce necredinţa.
2. îşi exprime credinţa în Hristos prin ascultarea lor.
3. Se bazeze pe puterea Duhului Sfânt ca să intre şi să rămână în
odihna lui Dumnezeu.
Schiţa lecţiei
1. Păziţi-vă de necredinţă
A. Răzvrătirea de rău-augur (Evrei 3:7–11)
B. Chemarea de a stărui în credinţă (Evrei 3:12–19)
2. Credeţi şi ascultaţi
A. Poarta către odihna lui Dumnezeu (Evrei 4:1–5)
B. Invitaţia urgentă (Evrei 4:6,7)
3. Străduiţi-vă să intraţi în odihna spirituală
A. Credinţă şi credincioşie (Evrei 4:8–10)
B. Necredinţa contestată (Evrei 4:11–13)
Ucenicizare
Toţi am auzit că istoria se repetă. Ţinând cont de realitatea
neschimbătoare a naturii umane, fiecare generaţie are potenţialul de a se
îndepărta de Dumnezeu şi de a repeta greşelile predecesorilor. Scriitorul
epistolei îi cheamă pe oameni să se desprindă de trecut şi să ducă o viaţă
radical diferită şi minunată prin lucrarea răscumpărătoare realizată de
Hristos.
Această transformare – intrarea în odihna lui Dumnezeu – depinde de
răspunsul pe care noi îl dăm prin credinţă. Dăm dovadă de acea credinţă în

momentul mântuirii, când îl mărturisim pe Isus ca Mântuitor şi Domn.
Suntem chemaţi să trăim prin acea credinţă pentru tot restul vieţii. O
asemenea demonstraţie de credinţă nu presupune o încercare proprie de a trăi
prin neprihănirea noastră, ci o deschidere a vieţii noastre faţă de călăuzirea şi
puterea Duhului Sfânt.
Exemplul dat de israeliţi este unul cutremurător, dar şi încurajator.
Fiecare dintre noi putem evita să repetăm greşala lor şi cauta să fim zilnic
înnoiţi prin Duhul. Această anticipare a odihnei lui Dumnezeu ne oferă
garanţia propriei sale realităţi plenare, care stă să vină.
Aplicaţie practică
Atunci când trăim în odihna lui Dumnezeu, pacea Sa se vede în noi şi ne
deosebeşte de ceilalţi oameni, care trăiesc sub stres. Rugaţi-vă împreună cu
credincioşii ca ei să poată reacţiona cu calm şi cu deplină credinţă în Hristos
în faţa provocărilor pe care le vor întâmpina în această săptămână.
Studiu suplimentar
Luni

Legământul privitor la Sabat
Exod 31:12–18

Marţi

Odineşte-te în Domnul
Psalm. 37:1-11

Miercuri Aşteaptă restaurarea
Isaia 11:1-10
Joi

Află odihnă în Hristos
Matei 11:28-30

Vineri

Primeşte restaurarea
Fapte 3:19-26

Sâmbătă Odihneşte-te în harul lui Dumnezeu
Efeseni 2:1-10

Preoţia desăvârşită a lui Hristos

– 18 ianuarie 2015

Texte biblice de studiat:
Evrei 4:14–16; 5:1–10; 7:1 - 8:6
Versetul de aur: Evrei 4:14
„Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile
– pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră.”
(VDCC – Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată)
„Aşadar, fiindcă avem un Mare Preot Care a străbătut cerurile, pe Isus,
Fiul lui Dumnezeu, să ne ţinem tare de mărturisirea noastră.”
(NTR – Noua Traducere Românească)
Adevărul central
Isus este Marele Preot al credinciosului.
Focus
Recunoştinţă pentru preoţia veşnică a lui Hristos şi chemarea Lui în
vreme de nevoie.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea să:
1. Fie recunoscători pentru natura veşnică a preoţiei lui Isus.
2. Recunoască valoarea simbolică a vieţii lui Melhisedec pentru
preoţia lui Isus.
3. Aleagă să îşi aducă nevoile lor înaintea Domnului cu încredere.
Schiţa lecţiei
1. Preoţia veşnică a lui Hristos
A. Preoţi umani (Evrei 5:1–4)
B. Preot divin(Evrei 5:5–10)
2. Melhisedec, un arhetip a lui Hristos
A. Preotul Salemului (Evrei 7:1–10)
B. Preotul Cerului (Evrei 4:6,7)
3. Lucrarea preoţească a lui Hristos
A. Tronul de har (Evrei 4:14–16; 7:20–28)
B. Rezumatul mântuirii (Evrei 8:1-6)
Ucenicizare
Prea des privim viaţa noastră de credinţă ca o colecţie de experienţe
separate. Amintindu-ne că lucrarea preoţească pe care Hristos o desfăşoară
pentru noi este pururea neîntreruptă, putem înţelege mai bine lucrarea
continuă a Duhului Sfânt în viaţa noastră şi accesul constant pe care îl avem la
tronul Tatălui nostru ceresc.

Dumnezeu este întotdeauna la lucru în inimile noastre, pentru a ne
transforma şi a ne îndruma spre decizii şi fapte care să promoveze şi să ducă la
îndeplinire scopurile Împărăţiei. El ne încredinţează responsabilitatea de a
arăta dragostea Sa unei lumi pierdute şi de a transmite Evanghelia prin
cuvintele şi faptele noastre. Putem fi încrezători că fiecare slujire ce ne-a fost
încredinţată de Domnul beneficiază de sprijinul divin al mijlocirii
Mântuitorului nostru.
Aplicaţie practică
Lucrarea de mijlocire a lui Isus este un puternic memento că şi noi putem
fi mijlocitori pentru cei pierduţi şi pentru multele nevoi prin care trec fraţii şi
surorile noastre din Trupul lui Hristos. Oferiţi credincioşilor informaţii despre
lucrarea bisericii de mijlocire prin rugăciune şi încurajaţi-i să vină la slujbele
de rugăciune.
Studiu suplimentar
Luni

O binecuvântare preoţească.
Geneza 14:17–24

Marţi

O Împărăţie preoţească
Exod 19:1-6

Miercuri O preoţie unsă
Isaia 61:4-11
Joi

O preoţie împărătească
1 Petru 2:5-10

Vineri

O preoţie răscumpărată
Apocalipsa 1:5-8

Sâmbătă O preoţie care domneşte
Apocalipsa 5:6-14

Superioritatea Noului Legământ

– 25 ianuarie 2015

Texte biblice de studiat:
Evrei 8:7-9:28
Versetul de aur: Evrei 9:15
„Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca,
prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul
dintâi, cei ce au fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost
făgăduită.”
(VDCC – Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată)
„De aceea, El este mijlocitorul unui nou legământ, pentru ca aceia care
sunt chemaţi să poată primi moştenirea veşnică promisă, întrucât a avut loc o
moarte care-i răscumpără din neascultările comise sub primul legământ.”
(NTR – Noua Traducere Românească)
Adevărul central
Superioritatea Noului Legământ se bazează pe Persoana şi lucrarea lui
Isus Hristos.
Focus
Recunoaşterea şi preţuirea superiorităţii Noului Legământ.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea să:
1. Descrie remediul adus de Noul Legământ pentru insuficienţa
Vechiului Legământ.
2. Îl laude pe Dumnezeu pentru că a făcut posibilă ascultarea lor de
Noul Legământ.
3. Identifice moartea şi învierea lui Isus ca fundament al relaţiei lor cu
Dumnezeu.
Schiţa lecţiei
1. Necesitatea Noului Legământ
A. Istoria unui legământ încălcat (Evrei 8:7–9)
B. Promisiunea răscumpărării (Evrei 8:10–13)
2. Instituirea Noului Legământ
A. Preotul Cortului Ceresc (Evrei 9:11,12)
B. Jertfa completă (Evrei 9:13–15)
3. Temeiul Noului Legământ
A. Moarte înainte de viaţă (Evrei 9:16–22)
B. Promisiunea Cerului (Evrei 9:23–28)

Ucenicizare
Această lecţie ne aminteşte de două realităţi perpetuue în viaţa celor
răscumpăraţi. Prima este realitatea firii pământeşti, care se arată în momente
de ispitire şi eşec personal. A doua este realitatea firii celei noi primită odată cu
mântuirea, care ne arată că vieţii îmbelşugate şi eterne trebuie să i se dea toate
şansele pentru a creşte şi a se dezvolta. Cât de binecuvântaţi suntem să trăim în
vremea de după Calvar. Noua noastră viaţă în Hristos ne împuterniceşte să
trăim pentru Domnul şi să biruim poftele firii prin puterea Duhului Sfânt.
Noul Legământ este darul lui Dumnezeu, dar este însoţit de o mare
responsabilitate. Ni se porunceşte să ducem Evanghelia în toate colţurile lumii
şi să-i îndrumăm pe alţii către răscumpărarea dăruită prin Isus Hristos.
Aplicaţie practică
Luaţi legătura cu pastorul sau cu coordonatorul departamentului de
misiune al bisericii şi informaţi-vă cu privire la proiectele de misiune sau
evanghelizare la care aţi putea participa. Încurajaţii pe ascultători să caute
asemenea ocazii de a le vesti altora Evanghelia Noului Legământ şi împlinirea
acestuia în Isus Hristos.
Studiu suplimentar
Luni

Legământul cu Noe
Geneza 9:8–17

Marţi

Legământul cu Avraam
Geneza 17:1–10

Miercuri Legământul Mesianic
Ieremia 31:31–34
Joi

Un Nou Legământ
Marcu 14:22–25

Vineri

Un Legământ împlinit
Galateni 3:17–29

Sâmbătă Un legământ reconciliant
Efeseni 2:11–22

Jertfa desăvârşită a lui Hristos

– 1 februarie 2015

Texte biblice de studiat:
Evrei 9:6–10; 10:1–18
Versetul de aur: Evrei 4:14
„El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a
aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu...”
(VDCC – Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată)
„...însă după ce Cristos a adus o singură jertfă pentru păcate, pentru
totdeauna, S-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu...”
(NTR – Noua Traducere Românească)
Adevărul central
Jertfa lui Hristos aduce mântuire veşnică celor care cred.
Focus
Recunoaşterea şi însuşirea suficienţei jertfei lui Hristos.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea să:
1. Explice natura temporară a jerfelor vechi testamentare.
2. Cunoască superioritatea jertfei lui Hristos.
3. Descrie rezultatele jertfei lui Hristos.
Schiţa lecţiei
1. Jerfe insuficiente
A. Jerfe temporare (Evrei 9:6–10)
B. O umbră a lucrurilor viitoare (Evrei 10:1–4)
2. Jertfa desăvârşită a lui Dumnezeu
A. Împlinirea voii lui Dumnezeu (Evrei 10:5–7)
B. Jertfa lui Hristos îi sfinţeşte pe păcătoşi (Evrei 10:8–10)
3. Rezultatele jertfei lui Hristos
A. Îi face sfinţi pe cei nesfinţi (Evrei 10:11–14)
B. Aduce iertare de păcat (Evrei 10:15–18)
Ucenicizare
Gândiţi-vă la marele contrast dintre jertfele vechi testamentare şi
jertfa lui Isus. Constrastul ne arată diferenţa dintre două sfere – cea temporară
şi cea eternă. Temporarul se referă la ceva ce durează puţină vreme. Aşa cum
arată scriitorul epistolei către Evrei, sistemul de jertfe nu a durat mult. În
Hristos, acesta şi-a găsit împlinirea şi a ajuns, astfel, la finalul utilităţii sale.
Eternul, pe de altă parte, se referă la ceva trainic. Astfel este descrisă

mântuirea pe care o dă Isus tuturor. Mântuirea adusă de El şterge vina şi
„cazierul” păcatului. Ea garantează, de asemenea, eternitatea în Cer, alături de
Isus.
Dacă l-ai primit pe Hristos, bucură-te! Dacă încă nu l-ai primit, nu mai
zăbovi! Faptele tale nu te pot mântui. Numai Isus te poate mântui. Viaţa ta va
trece din sfera temporală în cea eternă când îţi vei pune credinţa şi încrederea
în El.
Aplicaţie practică
Probabil că vă aflaţi zilnic printre oameni care cred că vor avea parte de
viaţa veşnică prin propriile lor fapte. Luaţi hotărârea de a-i îndruma spre Isus.
Prezentaţi-L pe El ca fiind Cel care îi poate elibera din robie şi le poate da o
viaţă care să ţină o veşnicie.
Studiu suplimentar
Luni

Ispăşire pentru păcat.
Levitic 16:15–22

Marţi

Jertfe neacceptabile
Isaia 1:11–20

Miercuri Jertfa supremă
Isaia 53:1–12
Joi

O jertfă încheiată
Ioan 19:17–30

Vineri

Pomenirea jertfei lui Hristos
1 Corinteni 11:23–36

Sâmbătă O jertfă de bun miros
Efeseni 5:1–10

Trăirea creştină în siguranţă – 8 februarie 2015
Texte biblice de studiat:
Evrei 10.19-39
Versetul de aur: Evrei 10.22
„...să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile
stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată.”
(VDCC – Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată)
„...să ne apropiem cu o inimă sinceră, în siguranţa deplină a credinţei,
având inimile curăţite de conştiinţa rea şi trupurile spălate cu apă curată!”
(NTR – Noua Traducere Românească)
Adevărul central
Creştinul trebuie să trăiască încrezându-se în Hristos.
Focus
Să proclamăm încrederea noastră în Hristos și să trăim biruitori prin El.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea să:
1. Descrie importanţa și mijloacele apropierii de Dumnezeu.
2. Accepte rolul important pe care îl are reverenţa (respectul, evlavia)
faţă de Dumnezeu în trăirea cu încredere a vieţii creștine.
3. Recunoască importanţa perseverenţei în credincioșie a
credinciosului în trăirea vieţii de credinţă.
Schiţa lecţiei
1. Trăieşte încrezător în Hristos
A. Apropie-te de Domnul (Evrei 10.19-22)
B. Fii tare în credinţă (Evrei 10.23-25)
2. Fii ascultător de Dumnezeu
A. Răzvrătirea este periculoasă (Evrei 10.26-29)
B. Păcatul aduce judecata (Evrei 10.30-31)
3. Stăruieşte în credinţă
A. Aminteşte-ţi vechea ta perseverenţă (Evrei 10.32-34)
B. Rămâi tare în încredere (Evrei 10.35-39)

Ucenicizare
Scriitorul Epistolei către evrei a cerut cititorilor săi să nu părăsească
credincioșia și încrederea lor în Hristos. Acest mesaj este actual. Lumea
noastră este plină de credinţe false care pot atrage credincioșii de la încrederea
în Hristos și în promisiunile Sale privind un viitor minunat.
Ne permitem în viaţa noastră lucruri care pot submina credinţa noastră in
Hristos? Adesea, când auzim această întrebare ne gândim la alegerile pe care le
facem în materie de divertisment. Este ceva ce trebuie să luăm în considerare,
dar trebuie să mergem dincolo de aceasta. Ce putem spune despre atitudinile
noastre? Încurajăm bârfa? Ne iubim dușmanii? Trebuie să ne debarasăm de
orice atitudine sau faptă care ameninţă să submineze credinţa noastră în
Hristos.
Aplicaţie practică
Poate trăim și lucrăm între persoane ce nu au idee ce înseamnă să trăiești
încrezător în Hristos. Să folosim oportunitatea de a trăi printre ei cu încredere
în El și să fim receptivi la oportunităţile de a-L mărturisi pe Hristos.
Studiu suplimentar
Luni

Pași siguri
Psalm 37:23-31
Marţi
Credinţă certă
Proverbe 3: 1-12
Miercuri Încredere neclintită
Daniel 3: 13-18
Joi
Încredere în iubirea lui Dumnezeu
Romani 8:31-39
Vineri
Încredere în lucrarea lui Hristos
Filipeni 1:3-11
Sâmbătă Încredere în puterea lui Hristos
Filipeni 4:4-13

Credinţa care depăşeşte obstacolele – 15 februarie 2015
Texte biblice de studiat:
Evrei 11.1-40
Versetul de aur: Evrei 11.6
„Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie
de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.”
(VDCC – Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată)
„Şi fără credinţă este imposibil să-I fim plăcuţi, pentru că oricine se apropie
de El trebuie să creadă că El există şi că îi răsplăteşte pe cei ce-L caută”
(NTR – Noua Traducere Românească)
Adevărul central
Creştinul poate să depăşească orice obstacol prin credinţa în Isus Hristos.
Focus
Să evidenţiem şi să urmăm exemplele biblice de credinţă biruitoare.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea să:
1. Caute în Biblie inspiraţie pentru a crede lucruri mari.
2. Recunoască că pot obţine lucruri mari prin credinţă.
3. Ia în considerare relaţia dintre credinţă şi răbdare.
Schiţa lecţiei
1. Credinţa crede lucruri mari
A. Necesitatea credinţei (Evrei 11.1-6)
B. Urmaţi exemplele de credinţă (Evrei 11.7-16)
2. Credinţa realizează lucruri mari
A. Credinţa înfruntă încercările (Evrei 11.17-19)
B. Credinţa aduce biruinţa (Evrei 11.20-34)
3. Credinţa rabdă lucruri mari
A. Credinţa ne ajută să răbdăm necazurile prezentului (Evrei 11.35-38)
B. Credinţa ne asigură viaţa veşnică (Evrei 11.39-40)

Ucenicizare
Biruinţa ar trebui să ne intereseze pe toţi, căci ne confruntăm în fiecare zi
cu obstacole, provocări și dificultăţi.
Experienţele negative, tragediile, greutăţile – toate acestea afectează viaţa
fiecăruia dintre noi. Atunci când vin aceste dificultăţi, alegerea care stă în faţa
noastră se reduce la două răspunsuri. Putem să ne descurajăm, să renunţăm și
să experimentăm astfel înfrângerea, sau putem birui. Capitolul al unsprezecelea din
Evrei subliniază biruinţa. El ne spune exact cum putem birui: prin credinţa în
Dumnezeu.
Dacă nu v-aţi pus încă credinţa în Isus Hristos, faceţi-o acum. Lăsaţi-L pe
El să devină Stânca voastră în mijlocul mării turbulente care este viaţa.
Dacă Îl cunoaşteţi pe Isus personal, recunoașteţi cât de important este să
trăim prin credinţă. Când vor veni timpuri de încercare, credinţa în El ne va
trece prin furtuni, ducându-ne la liman, la loc de liniște şi pace.
Aplicaţie practică
Fii sensibil faţă de oamenii din jurul tău, care pot trece prin perioade
dificile. Prin rugăciune, trăieşte înaintea lor credinţa biruitoare în Hristos. Fii
atent, căci dificultăţile din viaţa lor pot fii oportunităţile tale de a li-L prezenta
pe Isus.
Studiu suplimentar
Luni

Credinţa socotită ca neprihănire
Genesa 15:1-6
Marţi
Credinţa pentru o minune
Exod 14:19-27
Miercuri Credinţa în eliberarea lui Dumnezeu
Daniel 6:10-23
Joi
Credinţa care salvează
Romani 7:40-50
Vineri
Credinţa care vindecă
Luca 8:43-48
Sâmbătă Credinţa care creşte
Efeseni 4:11-16

Trăirea în neprihănire – 22 februarie 2015
Text biblic de studiat: Evrei 12:1-13:25
Versetul de aur: Evrei 12:14
„Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.”
(VDCC – Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată)
„Urmăriţi cu toţii pacea şi sfinţirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul.”
(NTR – Noua Traducere Românească)
Adevărul central
Creștinul este chemat de Dumnezeu la o viaţă trăită în neprihănire.
Focus
Să ascultăm chemarea lui Dumnezeu de a trăi în neprihănire.
Obiectivele lecţiei
La finalul acestui studiu ascultătorii vor putea să:
1. Înţeleagă scopul urmărit de Dumnezeu când disciplinează
2. Poată explica necesitatea trăirii în veghere
3. Aleagă trăirea în neprihănire
Schiţa lecţiei
1. Acceptă disciplinarea părintească
a. Stăruiește în neprihănire (Evrei 12.1-3)
b. Primește disciplinarea Domnului (Evrei 12.4-11)
2. Fii veghetor în credinţă
a. Stai drept în relaţia cu Dumnezeu (Evrei 12.12-13)
b. Trăiește o viaţă sfântă (Evrei 12.14-17)
3. Cultivă un bun comportament
a. Iubește-ţi semenii (Evrei 13.1-6)
b. Manifestă credinţa prin fapte (Evrei 13.15-21)

Ucenicizare
Ambele capitole abordate în acest studiu fac un apel pentru auto-examinare. Fiecare
trebuie să luăm în considerare relaţiile noastre, cu Dumnezeu și cu semenii noștri, fie
apropiaţi, fie străini. Trebuie să analizăm acţiunile și atitudinile noastre. Atât relaţiile, cât
și comportamentul nostru ne pot afecta destinul veșnic, chiar dacă le considerăm simple
chestiuni pământești. Trebuie să ne evaluăm pe noi înșine și modul în care trăim . cu
gândul la veșnicie. Examinarea sinceră ne poate arăta dacă trăim în conformitate cu
chemarea lui Dumnezeu. Dacă ne dăm seama că am eșuat în anumite domenii, să ne
amintim că Dumnezeu iartă cu iubire pe cei care-și mărturisesc greșelile. Când alegem să
trăim în ascultare de Cuvântul Său, El ne oferă biruinţă acolo unde altă dată nu am
reușit. Acest adevăr ne inspiră să trăim viaţa de zi cu zi în neprihănire.
Aplicaţie practică
Studiul din această săptămână ne arată chemarea credincioșilor de a veghea unii asupra
altora. Trebuie să fim gata să acceptăm (în smerenie) mustrarea şi corecţia făcută în
dragoste. Galateni 6:1 ne învaţă că această slujbă trebuie făcută cu blândeţe și smerenie.
Așa cum noi avem nevoie să fim ajutaţi de semeni, trebuie să fim dispuși să ieșim din
zona noastră de confort pentru a-i ajuta pe alţii.

Studiu suplimentar
Luni

Slujirea lui Dumnezeu
Iosua 24:14-18

Marţi

Desfătarea în Legea Domnului
Psalm 1:1-6

Miercuri

Umblarea cu Domnul în smerenie
Mica 6:6-8

Joi

Binecuvântările trăirii în neprihănire
Matei 5:1-12

Vineri

Relaţionare în neprihănire
Romani 12:9-21

Sâmbătă

Stil de viaţă corect
Efeseni 4:20-32

CINE ESTE DUMNEZEU?
În cadrul acestei unităţi de învăţare vom vorbi despre natura lui
Dumnezeu, străduindu-ne să răspundem la întrebarea Cine este
Dumnezeu? Este o întrebare la care nu putem răspunde pe deplin
fiindcă Dumnezeu, prin însăşi natura Lui, este mai mare decât putem
noi cuprinde cu mintea. Cu toate acestea, El a ales să ni se descopere
astfel încât să putem intra într-o relaţie cu El.
În prima lecţie vom vorbi despre fiinţa lui Dumnezeu şi vom vedea
că Dumnezeu este Duh, o Persoană veşnică şi neschimbătoare.
„Omni-” este un prefix care înseamnă „tot”. Dumnezeu este
transcendent, distinct de creaţia Sa fiindcă El este omniprezent
(prezent peste tot), omniscient (ştie totul) şi omnipotent
(atotputernic). Transcendenţa lui Dumnezeu este tema celei de-a doua
lecţie.
Lecţiile a treia şi a patra ne vor conduce spre înţelegerea
atributelor (trăsăturilor) lui Dumnezeu. Vom învăţa ce înseamnă că
Dumnezeu este sfânt, drept, adevărat, iubitor, îndurător şi credincios.
Ultima lecţie abordează adevărul că Dumnezeu este Unul în fiinţă
şi triunic în natură: Tată, Fiu şi Duh Sfânt. Cuvintele „Trinitate” sau
„Treime” folosesc pentru a descrie adevărul că Dumnezeu S-a
descoperit pe Sine în trei Persoane: Tată, Fiu şi Duh Sfânt. Dumnezeu
este vrednic să primească toată lauda pentru cine este şi pentru ceea ce
face. Trebuie să ne străduim să nu facem din aceste studii doar nişte
exerciţii academice, ci să le folosim pentru a petrece timp cu
Dumnezeul care ne iubeşte şi doreşte să ne fie mai aproape ca oricine
altcineva.

Dumnezeu este Duh

– 1 martie 2015

Texte biblice de studiat:
Exod 3:13-15; Deuteronom 4:12, 15-18; Isaia 45:5-12; Apocalipsa 1:8
Versetul de aur: Ioan 4:24
„Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh
şi în adevăr.” (VDCC)
„Dumnezeu este Duh, iar cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh
şi în adevăr.” (NTR)
Adevărul central
Dumnezeu este Duhul cel veşnic.
Focus
Dumnezeu este Duh, iar închinarea ce i se aduce trebuie să fie în Duh şi în
adevăr.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea să:
1. Explice cum fiinţa duhovnicească a lui Dumnezeu afectează modul
în care oamenii se raportează la El.
2. Fie recunoscători pentru faptul că Dumnezeu este o Persoană care
doreşte să fie cunoscută de către oameni.
3. Descrie felul în care credincioşii pot găsi siguranţă în faptul că
Dumnezeu este veşnic şi neschimbător.
Schiţa lecţiei
1. Dumnezeu este Duh
A. Fără limite (Deuter. 4:12,15; In. 4:24; 2 Cor. 3:17)
B. Respinge reprezentările vizuale (Deuter. 4:16; 1 Tim. 6:16;
Col. 1:12–15;)
2. Dumnezeu este o Persoană
A. Revelat prin Nume (Ex. 3:13–15)
B. Revelat prin fapte (Is. 45:5–12; Mat. 6:30–32)
3. Dumnezeu este veşnic şi neschimbător
A. Dumnezeu este veşnic (Ps. 90:1,2; Apoc. 1:8)
B. Dumnezeu este neschimbător (Mal. 3:6; Evr. 13:8)

Ucenicizare
Teologia este studiul despre Dumnezeu – o examinare a revelaţiei lui
Dumnezeu despre Sine, care ne-a fost oferită prin intermediul Bibliei. Din
Scripturi învăţăm, printre altele, că El este Duh, o Persoană, veşnic şi
neschimbător. Când dăm atenţie descoperirii pe care Biblia ne-o aduce cu
privire la cine este Dumnezeu, ne putem raporta la El într-un mod sănător şi
potrivit cu planul Său veşnic.
La finalul studiului nostru din această săptămână, trebuie să ne întrebăm
cum ne poate ajuta ceea ce am învăţat în umblarea noastră cu Domnul. Să-l
rugăm pe Domnul să ne înveţe mai mult despre natura Sa, voia Sa, căile Sale.
Dumnezeu tânjeşte să ni se descopere. El vrea ca noi să ştim tot mai mult
despre El pe măsură ce îl cunoaştem pe El.
Aplicaţie practică
Fiindcă Dumnezeu este Duh, El îi atrage pe oameni la Sine într-un mod
pe care noi nu-l putem vedea. Acest lucru este valabil şi pentru viaţa celor din
familia noastră şi pentru prietenii noştri. Doar pentru că noi nu îl putem
vedea la lucru, nu înseamnă că El nu lucrează. Să ne aducem aminte de
aceasta în timp ce ne rugăm cu credincioşie pentru cei nemântuiţi dintre cei
dragi sau prieteni.
Studiu suplimentar
Luni

Duhul creator al lui Dumnezeu
Geneza 1:1,2
Marţi
Dumnezeul autosuficient
Exod 3:13-15
Miercuri Dumnezeu îşi descoperă slava
Exod 33:11-23
Joi
Veşnicul „Eu sunt”
Ioan 8:48-58
Vineri
Dumnezeu descoperit în Hristos
Coloseni 2:2-9
Sâmbătă Împăratul cel veşnic
1 Timotei 1:15-17

Dumnezeu este transcendent

– 8 martie 2015

Texte biblice de studiat:
Genesa 1:1,2; 2 Cronici 6:18; Iov 28:20–24; Psalm 139:1–10; Ieremia 23:24;
32:21,27; Matei 28:18–20; Romani 11.33; Efeseni 3:20; Apocalipsa 19:1,6
Versetul de aur: Romani 11:33
„O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de
nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!” (VDCC)
„O, adâncul bogăţiei înţelepciunii şin cunoaşterii lui Dumnezeu! Cât de
nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!” (NTR)
Adevărul central
Dumnezeu este atotprezent, atotştiutor şi atotputernic!
Focus
Să distingem pe Dumnezeu de creaţia Sa şi să-L onorăm ca Creator.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea să:
1. Recunoască cât de important este pentru oameni faptul că
Dumnezeu este prezent pretutindeni.
2. Aprecieze adevărul că Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile, în orice
timp.
3. Înţeleagă că puterea nelimitată a lui Dumnezeu este disponibilă şi
în viaţa lor.
Schiţa lecţiei
1. Dumnezeu este omniprezent (atotprezent)
A. Dumnezeu nu poate fi cuprins în spaţiu (2 Cronici 6:18;
Ieremia 23:24)
B. Dumnezeu nu ne va lăsa, niciodată (Psalm 139:7-10;
Matei 28:18-20)
2. Dumnezeu omniscient (atotştiutor)
A. Dumnezeu are cunoaşterea desăvârşită (Iov 28:20-24)
B. Dumnezeu ne cunoaşte în profunzime (Psalm 139:1-6;
Romani 11.33)
3. Dumnezeu este omnipotent (atotputernic)
A. Are putere nelimitată (Genesa 1:1,2; Ieremia 32:21,27;
Apocalipsa 19:1,6)
B. Puterea Sa nelimitată lucrează în noi (Efeseni 3:20)

Ucenicizare
Dumnezeul revelat în Biblie este viu astăzi şi în vecii vecilor şi este activ în
mijlocul creaţiei Sale, pe pământ. El doreşte să ne dea o înţelegere proaspătă a
modului în care Îl percepem şi ne raportăm la El, fiindcă tânjeşte să lucreze în
vieţile noastre. Să-L rugăm respectuoşi să o facă aşa cum numai El poate,
alocând, în rugăciunile noastre, un timp special în care să medităm asupra
măreţiei lui Dumnezeu. Făcând acest lucru, credinţa noastră va creşte, şi cu cât
mai mult vom înţelege natura lui Dumnezeu, cu atât mai mult vom fi în stare
să-L vedem la lucru.
Când ne confruntăm cu situaţii în care ne simţim copleșiţi, să nu uităm că
atotprezentul, atotștiutorul și atotputernicul Dumnezeu este la lucru în vieţile
noastre. Nimic nu este prea greu pentru El, fiind capabil să facă în viaţa noastră
nespus mai mult decât ne putem imagina.
Aplicaţie practică
Fiecare credincios ar trebui să scrie pe o foaie de hârtie afirmaţia:
Dumnezeu este omniprezent, atotştiutor şi atotputernic, iar
dedesubt să scrie o listă cu nevoile personale pe care vrea să le aducă zilnic în
rugăciune înaintea acestui Dumnezeu minunat, până când primesc răspuns!
Studiu suplimentar
Luni

Purtarea de grijă a lui Dumnezeu
Psalmul 91:1-12

Marţi

Dumnezeul nu are nevoie de instruire
Isaia 40.12-17

Miercuri

Scopul mai înalt al lui Dumnezeu
Isaia 55.8-11

Joi

Atributele lui Dumnezeu văzute cu claritate
Romani 1:16-25

Vineri

Înţelepciunea rânduită de Dumnezeu
1 Corinteni 2:6-16

Sâmbătă

Înţelepciunea superioară a lui Dumnezeu
1 Corinteni 3:16-23

Atribute ale lui Dumnezeu:

– 15 martie 2015

sfinţenia, dreptatea, adevărul
Texte biblice de studiat:
Exod 15:11; Ps. 33:4, 37:28–33; Isaia 6:1–3; 61:8–11; 65:16; Ioan 14:6;
Romani 1:18–20; 2:2–11; 3:4; Efeseni 4:24; 1 Petru 1:15,16
Versetul de aur: Exod 15:11
„Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat
în sfinţenie, bogat în fapte de laudă, şi făcător de minuni?” (VDCC)
„Care dintre zei este ca Tine, Doamne? Cine este ca Tine, glorios în
sfinţenie, temut în splendoare şi înfăptuitor de minuni?” (NTR)
Adevărul central
Dumnezeu este sfânt, drept şi vrednic de crezare.
Focus
Să proclamăm că Dumnezeu este sfânt, drept şi vrednic de crezare şi să-L
venerăm.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea să:
1. Ia hotărârea de a depune eforturi pentru a atinge sfinţenia biblică.
2. Aleagă să urmeze exemplul lui Dumnezeu şi să fie drepţi.
3. Recunoască faptul că Dumnezeu este vrednic de crezare şi să se
silească să fie intotdeauna sinceri.
Schiţa lecţiei
1. Dumnezeu este sfânt
A. Separat şi distinct faţă de Creaţia Sa (Exod 15:11; Isaia 6:1-3)
B. Desăvârşit în puritate (Efeseni 4:24; Isaia 6:1-3)
2. Dumnezeu este drept
A. Dumnezeu judecă în concordanţă cu natura Sa (Psalm 37:28–33;
Isaia 61:8,9; Romani 1:18-20; 2:2)
B. Dumnezeu aşteaptă ca cei ce Îl urmează să fie drepţi (Rom. 2:3-6,11)
3. Dumnezeu este vrednic de crezare
A. Adevărul este natura lui Dumnezeu (Isaia 65:16; Ioan 14.6)
B. Dumnezeu este credincios Cuvântului Său (Psalm 33.4; Rom 3.4)

Ucenicizare
Dumnezeu este sfânt, drept şi vrednic de crezare în orice face. Acestea
sunt doar trei dintre calităţile pe care noi le numim atributele morale ale lui
Dumnezeu. Noi nu putem să-L înţelegem pe Dumnezeu fără să recunoaştem
că aceste atribute sunt asociate oricărei fiinţe morale. Dumnezeu nu este doar
măreţ, El este bun.
Biblia este plină de manifestări ale naturii lui Dumnezeu. Trebuie să permitem inimilor noastre să mediteze la cine este El şi să ne conectăm vieţile
noastre la El în aceste zone, ca să putem primi minunatele binecuvântări pe
care El le are pentru noi. Părtăşia cu Dumnezeu este foarte importantă pentru
creșterea noastră spirituală. Cu cât știm mai mult despre marele nostru
Dumnezeu, cu atât mai mult ar trebui să-L iubim și să-L respectăm pe El, și să
devenim tot mai mult ca El. Când ne rugăm și medităm la Cuvântul lui
Dumnezeu, Îi dăm posibilitatea să ne înveţe.
Aplicaţie practică
Biblia declară că frica de Domnul este începutul înţelepciunii (Proverbe 1.7).
Oamenii pot fi mântuiţi atunci când Îi dau lui Dumnezeu locul care Ise cuvine în
viaţa lor. Noi trebuie să trăim ca exemple vi a ceea ce înseamnă să venerăm pe
Dumnezeu pentru cine este El şi să reflectăm sfinţenia Lui, dreptatea şi un
caracter sincer.
Studiu suplimentar
Luni

Fiţi sfinţi; Dumnezeu este sfânt
Leviticul, 11:44-45
Marţi
Stânca adevărului
Deuteronom 32.1-4
Miercuri Dumnezeu îşi găseşte plăcerea în facerea binelui
Ieremia 9:23-24
Joi
Plin de har şi de adevăr
Ioan 1.10-18
Vineri
Dumnezeu este vrednic de crezare
Evrei 6.13-20
Sâmbătă Vom fi ca Hristos
1 Ioan 3.10

Atribute ale lui Dumnezeu (2):

– 22 martie 2015

dragostea, mila, credincioșia

Texte biblice de studiat:
Deuteronom 7:6-9; Psalm 36:5-7; 103:17-18; Ieremia 31:3; Plângerile lui Ieremia 3:22-23; Ioan
3:14-17; Efeseni 2:4-6; 2 Tesaloniceni 3:3; 2 Timotei 2:13; Tit 3:5-6; 1 Ioan 4:7-19
Versetul de aur: Psalm 36.7
„Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii
oamenilor adăpost.” (VDCC – Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată)
„Cât de scumpă este îndurarea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale îşi caută adăpost
fiii oamenilor.” (NTR – Noua Traducere Românească)
Adevărul central
Dumnezeul dragostei este credincios și bogat în milă.
Focus
Să primim și să arătăm dragostea, mila și credincioșia lui Dumnezeu.
Obiectivele lecţiei
La finalul acestui studiu ascultătorii vor putea să:
1. Creadă că Dumnezeu este iubitor, plin de îndurare și credincioșie.
2. Poată exprima încrederea în credincioșia lui Dumnezeu.
3. Aleagă să spună oamenilor despre credincioșia și mila Domnului care îi iubește.
Schiţa lecţiei
1. Dumnezeu este dragoste
A. Dragoste consecventă (Deuteronom 7.6-8; Ieremia 31.3)
B. Dragoste jertfitoare (Ioan 3.16; 1 Ioan 4.8-10, 16,19)
2. Dumnezeu este milostiv
A. Milă eternă (Psalm 103.17-18; Plângerile lui Ieremia 3.22-23)
B. Milă salvatoare (Efeseni 2.4-6; Tit 3.5-6)
3. Dumnezeu este credincios
A. Întotdeauna credincios (Deuteronom 7.9; Psalm 36.5-7)
B. Credincios faţă de poporul său (1 Tesaloniceni 3.3; 2 Timotei 2.13)

Ucenicizare
Cu mulţi ani în urmă J.B. Phillips a scris cartea „Dumnezeul tău este prea mic”. La baza
acestei cărţi stă faptul că mulţi creștini nu înţeleg cine este Dumnezeu și prin urmare trăiesc fără
să cunoască ce vrea Dumnezeu să facă în ei și pentru ei. Cunoașterea și înţelegerea lui Dumnezeu
este una dintre cele mai importante părţi ale slujirii Sale. Când înţelegem atributele lui
Dumnezeu, apreciem natura Lui. De asemenea, ne dăm seama ce a pregătit El pentru noi, pentru
a ne ajuta să creștem în relaţia cu El și în slujirea Lui.
Pe măsură ce reflectezi la studiul din această săptămână, gândește-te cum ai crescut în
înţelegerea despre cine este Dumnezeu. Cum ţi-a fost transformnată viaţa după ce ai câștigat o
mai bună înţelegere a naturii lui Dumnezeu? Gândește-te cum poţi folosi această cunoaștere
despre Dumnezeu pentru a-i ajuta pe alţii să-L cunoască.
Aplicaţie practică
Mulţi oameni au azi o părere deformată despre Dumnezeu deoarece nu înţeleg caracterul Lui.
În această săptămână folosește oportunităţile de a spune cuiva despre măreţia Dumnezeului pe
care-l slujim, care este iubitor, plin de milă și credincioșie. Cunoscând mai mult despre Dumnezeu
poţi fi ajutat să-L iubești mai mult. În acestă săptămână poţi să spui mai mult despre Dumnezeu și
ce înseamnă El pentru tine?
Studiu suplimentar
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă

Dumnezeu își iubește poporul
Deuteronom 7:6-11
Dumnezeu își manifestă credincioșia
Exod 19:1–6
Dumnezeu își arată mila
Luca 6:27-36
Îndurarea lui Dumnezeu este veșnică
Psalm 136:1-9
Credincioșia lui Dumnezeu este cea mai mare
Psalm 119:135-138
Dragostea lui Dumnezeu este jerfitoare
Romani 5:6-11

Trinitatea și unitatea lui Dumnezeu

– 29 martie 2015

Texte biblice de studiat:
Genesa 1:26; Psalm 2:1-12; 45:6-7; Isaia 48:16; Matei 3:13-17; Ioan 1:1-3; 10:30; 14:23-26;
2 Corinteni 13:14; Coloseni 2:8-9; 1 Petru 1:2-3
Versetul de aur: 2 Corinteni 13:14
„Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh
să fie cu voi cu toţi! Amin.”
(VDCC – Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată)
„Harul Domnului Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu şi părtăşia Duhului Sfânt să fie
cu voi cu toţi! Amin.”
(NTR – Noua Traducere Românească)
Adevărul central
Dumnmezeu este unul în esenţă și trinitate în natură: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Focus
Să ţinem seama de natura impresionantă a lui Dumnezeu și să ne inchinăm Lui.
Obiectivele lectiei
La finalul acestui studiu ascultătorii vor putea să:
1. Cunoască diferenţa dintre fiecare persoană a Sfintei Treimi.
2. Descrie modul în care fiecare dintre persoanele Trinitatii lucrează la mântuirea și
creșterea spirituală a credincioșilor.
3. Să se închine lui Dumnezeu pentru cine este El și pentru ce face.
Schiţa lecţiei
1. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt
A. Mărturisit la botezul lui Isus
Matei 3.13-17
B. Împreună în lucrare
Joan 10.30; 14.23-26:
2. Implicarea în Vechiul Testament
A. Implicarea în Creaţie
Genesa 1.26
B. Implicarea în profeţiile Vechiului Testament
Psalm 2.2,7,12: 45.6-7;
Isaia 48.16-17
3. Înţelegerea în Noul Testament
A. Isus este Dumnezeu
Ioan 1.1-3; Coloseni 2.8-9;
B. Trinitatea la lucru în noi
2 Corinteni 13.14; 1 Petru 1.2-3.

Ucenicizare
Trinitatea este unul dintre conceptele cele mai dificile în înţelegere, dar este una dintre
cele mai importante doctrine în Biblie. Ce diferenţă trebuie să facă în viaţa noastră acest adevăr
despre natura lui Dumnezeu?
Mai întâi ia în considerare diferenţa dintre cele trei persoane ale Trinităţii. Atunci când ne
gândim la fiecare dintre persoanele Trinităţii putem aprecia rolul fiecăruia în mântuire.
Minunează-te de faptul că un Dumnezeu infinit s-a descoperit oamenilor. Să ne închinăm lui
Dumnezeu datorită harului mântuitor!
În al doilea rând , gândiţi-vă cum fiecare Persoană a Sfintei Treimi lucrează împreună
pentru creșterea noastă spirituală. Cum ne raportăm la ceea ce Dumnezeu vrea să realizeze în
noi ?
În al treilea rând , identifică moduri de a spune cuiva despre harul mântuitor al lui
Dumnezeu . Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să cunoască și să accepte harul mântuirii!
Aplicaţie practică
Cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi - Duhul Sfânt - ne împuternicește să mărturisim
altora (FA 1:8).
În această săptămână spune unui coleg, membru al familiei sau prieten despre harul
salvării lui Dumnezeu și arata-i cum poate fi schimbată viaţa lui sau a ei.
Studiu suplimentar
Luni

Dumnezeul Triunic îl vizitează pe Avraam
Gen.18:1-8, 16-22
Marţi
Dumnezeul Triunic se descoperă poporului lui Israel
Isaia 63:7-12
Miercuri Dumnezeu revarsă Duhul Său Sfânt
Ioel 2:27-32
Joi
Mărturia Duhului Sfânt
Ioan 1:29-33
Vineri
Sfânta treime prezentă în mântuire
Faptele Apostolilor 11:15-18
Sâmbătă Un singur Domn
Efeseni 4:1-6

EPISTOLELE PASTORALE
Un tânăr slujitor i-a vizitat pe mai mulţi oameni din biserica pe
care de curând începuse să o păstorească. Cei mai mulţi dintre aceştia
i-au vorbit despre cât de buni au fost pastorii anteriori. Noul slujitor
ajunsese să se simtă aproape nedorit până când a reflectat asupra celor
auzite. Unul dintre pastori le cununase copiii şi le înmormântase
părinţii. Altul le-a fost alături când au trecut prin momente dificile de
boală sau tragedie. Şi-a dat seama atunci că pentru cei mai mulţi el era
doar „noul predicator”. Pe măsură ce-i va însoţi în călătoria vieţii şi le
va sluji atât la bine, cât şi la greu, el va ajunge să le fie păstor. Oricât de
importantă este predicarea Cuvântului, păstorirea presupune mult mai
mult.
În această unitate de învăţare vom studia Epistole Pastorale,
adică cele trei scrisori adresate de Pavel lui Timotei şi Tit, doi tineri
păstori. Amândoi slujiseră alături de apostol, care de acum se afla la
apusul vieţii şi slujirii sale. Timotei şi Tit slujeau ca şi conducători de
biserică în zone unde bisericile trebuiau puse în rânduială şi întărite.
Astfel, Pavel, prin intermediul acestor scrisori, i-a învăţat pe Timotei şi
pe Tit cum să-şi facă slujba. El i-a încurajat să rămână credincioşi şi să
lupte fără frică pentru Evanghelia adevărată.
Pintre ideiile ce se găsesc în scrisorile ce urmează să le studiem
se numără următoarele:
 Învăţătura sănătoasă stă la temelia unei vieţi creştine
echilibrate.
 Biblia conţine cerinţe specifice pentru conducătorii evlavioşi.
 Adevărul este ancora creştinului în vremuri grele.



Creştinii arată că le pasă de cei din jur prin dragoste şi fapte
bune.
 Evanghelia merită să trăim pentru ea.
 Doar prin harul lui Dumnezeu putem trăi viaţa îmbelşugată.
 Creştinilor li se porunceşte să rămână pe cale şi să-şi
isprăvească cu bine alergarea.
Din aceste idei ne putem da seama că studiile ce urmează li se
adresează tuturor credincioşilor, nu doar celor în slujbe de conducere.
Adevărurile din Epistolele Pastorale sunt relevante pentru toţi cei care
îl urmează pe Domnul, doresc să-i fie plăcuţi şi să ajute la lărgirea
Împărăţiei Lui. Multe dintre aceste studii ne vor motiva să trăim
pentru Domnul în aşa manieră încât să putem spune alături de
apostolul Pavel: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit
alergarea, am păzit credinţa” (2 Timotei 4:7).

Trăiţi viaţa în har

– 5 aprilie 2015

Text biblic de studiat:
1 Timotei 1:1–20
Versetul de aur: 1 Timotei 1:14
„...harul Domnului nostru s-a înmulţit peste măsură de mult împreună
cu credinţa şi cu dragostea care este în Hristos Isus.” (VDCC)
„...harul Domnului nostru a fost turnat din abundenţă peste mine,
împreună cu credinţa şi dragostea care sunt în Cristos Isus.” (NTR)
Adevărul central
Învăţătura sănătoasă stă la temelia unei vieţi creştine echilibrate.
Focus
Studierea rostului legii şi al harului şi îmbrăţişarea beneficiilor lor.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să accepte importanţa identificării şi respingerii învăţăturii false.
2. Să explice rolul principal al Legii în planul de mântuire al lui
Dumnezeu.
3. Să definească harul şi să descrie modul în care acesta ne ajută să
trăim pentru Dumnezeu.
Schiţa lecţiei
1. Trăieşte după învăţătura sănătoasă
A. Păzeşte Evanghelia (1 Timotei 1:3-5)
B. Ai grijă la capcane (1 Timotei 1:6,7,19,20)
2. Foloseşte corect Legea
A. Legea este bună (1 Timotei 1:8)
B. Păcatul înseamnă robie (1 Timotei 1:9-11)
3. Trăieşte în harul lui Dumnezeu
A. Încrede-te în Hristos (1 Timotei 1:12-17)
B. Luptă pentru Adevăr (1 Timotei 1:18)

Ucenicizare
Harul ne dă posibilitatea de a începe o relaţie cu Domnul. Însă harul nu se
opreşte aici. El lucrează, totodată, în noi zi de zi, pentru a ne ajuta să ne
asemănăm tot mai mult cu Isus.
De multe ori, acceptăm cu uşurinţă adevărul că nu ne putem mântui
singuri. Înţelegem că mântuirea este o lucrare a harului. Şi totuşi, credem în
mod eronat că putem creşte în Hristos prin strădaniile noastre. Desigur,
trebuie să ne dăm silinţa de a cultiva şi păstra relaţia noastră cu Dumnezeu.
Însă facem aceasta prin credinţă, cooperând cu Duhul Sfânt la schimbarea
noastră după chipul lui Hristos.
Gândeşte-te ce aspecte din viaţa ta nu se aseamănă cu Isus în acest
moment. Poate că ai mai încercat să te schimbi, prin puterea ta. De data
aceasta, cheamă-l pe Dumnezeu în ajutor. Roagă-l să-ţi dea harul de care ai
nevoie pentru a ajunge persoana dorită de El.
Aplicaţie practică
Domnul ne oferă harul şi iertarea Sa în dar. Însă este imposibil ca o
persoană să primească acest dar până când află de existenţa lui. Petrece un
timp în rugăciune, cerându-i lui Dumnezeu să-ţi dea ocazii să vesteşti
Evanghelia altora în această săptămână.
Studiu suplimentar
Luni

Har în prezenţa lui Dumnezeu
Exod 33:8-17
Marţi
Domnul este milos şi binevoitor
Psalm. 103:8-14
Miercuri Harul care mută munţii
Zah. 4:1-7
Joi
Belşugul harului lui Dumnezeu
Rom. 5:17-21
Vineri
Suntem mânuiţi prin har
Efeseni 2:4-9
Sâmbătă Smerenia precede harul
1 Petru 5:5-10

HRISTOS A ÎNVIAT

– 12 aprilie 2015

Text biblic de studiat: Matei 28.1-10
Versetul de aur: Matei 28:5-6
„Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi; căci ştiu că
voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese.
Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul;” (VDCC)
„Îngerul le-a zis femeilor: „Nu vă temeţi! Ştiu că Îl căutaţi pe Isus, Care a
fost răstignit! Nu este aici, pentru că a fost înviat, aşa cum a spus! Veniţi şi
vedeţi locul unde fusese pus...” (NTR)
Adevărul central
Isus Hristos a înviat din morţi şi trăieşte veşnic!
Focus
Să apreciem importanţa învierii lui Hristos şi să-L înălţăm pe El ca Domnul
nostru înviat.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să reexamineze detaliile învierii lui Hristos aşa cum le prezintă
evanghelistul Matei.
2. Să aprecieze importanţa învierii lui Hristos pentru toţi oamenii.
3. Să se închine înaintea lui Hristos ca Domnul nostru înviat.
Schiţa lecţiei
1. Înmormântarea lui Hristos
A. Depunerea în mormânt (Matei 27.57-61)
B. Securizarea mormântului (Matei 27.62-66)
2. Învierea lui Hristos
A. Femeile văd mormântul gol (Matei 28.1-6)
B. Sarcina încredinţată femeilor (Matei 28.7-10)
3. Marea Trimitere încredinţată ucenicilor
A. Ucenicii îl văd pe Isus cel înviat (Matei 28-16-17)
B. Hristos le încredinţează răspândirea Evangheliei (Matei 28.18-20)

Ucenicizare
Creştinii pot să aprecieze mai mult Învierea Domnului Isus dacă înţeleg ce
au trăit ucenicii Lui. O modalitate de a face aceasta este să ne aducem aminte de
lipsa noastră de speranţă în viaţă înainte să-L cunoaştem pe Hristos. O altă cale
este să ne aducem aminte durerea pe care am suferit-o atunci când ne-a murit
cineva drag.
Sunt momente în viaţa noastră când ne putem comporta ca unii dintre cei
care s-au îndoit de învierea lui Isus. În ciuda a tot ceea ce El ne-a promis şi a
făcut, evenimentele vieţii cotidiene ne pot aduce în situaţia de a simţi confuzie şi
îndoială. Concentrându-ne asupra minunilor şi binecuvântărilor pe care Isus le-a
revărsat asupra vieţii noastre ne poate ajuta să scăpăm de aceste sentimente.
Realitatea biruinţei lui Hristos asupra morţii şi a mormântului ne dă speranţă. Şi
cu speranţă, putem înainta biruitori indiferent prin ce circumstanţe am trece.
Aplicaţie practică
Sund două moduri în care ne putem raporta adecvat la învierea lui Hristos.
Primul este să-L onorăm şi să ne închinăm cu bucurie înaintea Lui. Al doilea este
să spunem altora despre Isus Hristos, despre jertfa Lui mântuitoare, despre
moartea şi învierea Lui. Să ne uităm în jurul nostru şi să vedem pe cine am putea
conduce la Hristos, ajutându-l să devină un ucenic al Lui!
Studiu suplimentar
Luni

Cântecul învieerii
Psalmul 16.1-11
Marţi
Promisiunea Învierii
Daniel 12.1-3
Miercuri Mesajul Învierii
Romani 1.1-6
Joi
Viaţa Învierii
Rom. 6.1-11
Vineri
Puterea Învierii
Romani 8.11-16
Sâmbătă Speranţa Învierii
1 Corinteni 15.1-11

Cerinţe pentru liderii spirituali

– 19 aprilie 2015

Texte biblice de studiat: Fapte 6.1-6; 1 Timotei 3.1-16; Tit 1.1-16
Versetul de aur: 1 Corinteni 4.2
„Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în
lucrul încredinţat lui.”
(VDCC)
„În rest, ce se cere de la administratori este ca fiecare să fie găsit credincios.”
(NTR)
Adevărul central
Biblia are cerinţe specifice pentru liderii spirituali.
Focus
Să cunoaştem şi să urmărim calificările biblice pentru liderii spirituali.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Identifice cerinţele lui Dumnezeu pentru lideri și pentru toţi
credincioșii.
2. Explice de ce caracterul evlavios și conduita morală corespunzătoare
sunt vitale pentru cei ce slujesc.
3. Aprecieze importanţa apărării și proclamării doctrinei sănătoase.
Schiţa lecţiei
1. Standarde pentru liderii spirituali
A. Neprihănirea (1 Timotei 3.2)
B. Purtarea de grijă (1 Timotei 3.2)
C. Autocontrolul (1 Timotei 3.3-5)
D. Abilităţi de lider dovedite (1 Timotei 3.6)
E. Reputaţia (1 Timotei 3.7)
2. Standarde pentru liderii laici
A. Credincioşi în slujire (Fapte 6.3; 1 Timotei 3.8-12)
B. Modele de urmat (1 Timotei 3.13)
3. Standarde pentru cei ce doresc să devină lideri
A. Sfinţenie în caracter şi în conduită (Tit 1.5-8)
B. Ancoraţi în Cuvântul lui Dumnezeu (Tit 1.9)

Ucenicizare
Cunoaşterea standardelor ridicate ale lui Dumnezeu pentru conducere nu ar
trebui să ne facă să refuzăm chemarea Lui. Nici unul dintre noi nu ar putea îndeplini aceste cerinţe prin puterile proprii. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu să
ne schimbe în tot ceea ce El vrea să fim.
Poate te simţi chemat să slujești într-o anumită lucrare, dar te întrebi dacă
ești calificat. Poate nu te simţi destul de bun, destul de talentat sau destul de
pregătit. Dumnezeu nu te va chema fără să te echipeze corespunzător. Cere-I să-ţi
dea tot ce ai nevoie pentru a putea să asculţi de chemarea Lui.
Aplicaţie practică
Toţi credincioșii sunt chemaţi să slujească prin harul lui Dumnezeu în lume.
Indiferent dacă suntem chemati să slujim într-o poziţie de conducere sau să
avem o altă slujire, Dumnezeu vrea ca noi să împartășim Evanghelia. Să-i cerem
Domnului ajutor pentru a putea îndeplini această chemare.
Studiu suplimentar
Luni

Răsplata credincioşiei
Geneza 41.38-41

Marţi

Integritate dovedită
1 Samuel 12.1-5

Miercuri Bunătate demonstrată
2 Samuel 9.1-13
Joi

Liderul - om al rugăciunii
Neemia 1.4-11

Vineri

Liderul trebuie să fie smerit
2 Corinteni 12.7-10

Sâmbătă Liderul trebuie să fie exemplu
1 Petru 5.1-4

Preţuind adevărul în vremuri tulburi

– 26 aprilie 2015

Text biblic de studiat : 1 Timotei 4:1-16
Versetul de aur: 1 Timotei 4:16
"Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora;
stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te
ascultă."
(VDCC – Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată)
"Fii atent la tine însuţi şi la învăţătura pe care o dai! Stăruie în aceste lucruri, pentru
că, făcând aceasta, te vei salva pe tine şi pe cei ce te ascultă!" (NTR – Noua Traducere
Românească)
Adevărul central
Adevărul este ancoră pentru credincioși în vremuri dificile.
Focus
Să demascăm caracteristicile falșilor învăţători și să umblăm în adevăr.
Obiectivele lecţiei
La finalul acestui studiu ascultătorii vor putea să:
1. Descrie unele caracteristici ale falșilor învăţători
2. Explice rolul harului în viaţa credincioșilor
3. Afirme importanţa cunoașterii Scripturilor și menţinerea unei relaţii cu Hristos.
Schiţa lecţiei
1. Respinge falșii învăţători
a. Învinge decepţia (1 Timotei 4:1-2)
b. Slujește prin Harul lui Dumnezeu (1 Timotei 4:3-5)
2. Transmite Adevărul
a. Lucrează cu evlavie (1 Timotei 4:6-8)
b. Învaţă Adevărul (1 Timotei 4:9-11)
3. Fii un bun exemplu
a. Caută să fii plăcut lui Dumnezeu (1 Timotei 4:12)
b. Stăruiește în evlavie (1 Timotei 4:13-16)

Ucenicizare
Unele teste academice cer studenţilor să verifice dacă este adevărat sau fals.
Pregătirea pentru astfel de teste implică un studiu atent și adesea, memorarea. Viaţa este
plină de astfel de teste. Zilnic ne confruntăm cu minciuni și situaţii înșelătoare. Pentru a nu fi
păcăliţi trebuie să ne înarmăm cu cunoașterea Adevărului lui Dumnezeu. Memorarea Bibliei
este o disciplină practicată de câţiva oameni în aceste zile. Memorarea Bibliei este un mod
eficient de a păstra mintea centrată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu aţi avut obiceiul de a
memora versete din Biblie și de a medita asupra lor luaţi în considerare provocarea să
începeţi din această săptămână.
Alege un verset care este semnificativ pentru tine. Citește-l cu voce tare până când îl
poţi spune din memorie. Dezvoltă obiceiul de a memora cel puţin un verset în fiecare
săptămână. Pe măsură ce adaugi mai multe versete ia timp pentru a le revizui pe cele
memorate inainte. În timp vei avea în minte multe dintre adevărurile neschimbătoare ale lui
Dumnezeu.
Aplicaţie practică
Întâlnim în mod regulat oameni care nu cunosc adevărurile Scripturii. Să-I cerem
Domnului să ne dea ocazii de a împărtăși Evanghelia cu alţii în această săptămână. Rugaţi-vă
ca El să va ajute să comunicaţi eficient adevărul Său.
Studiu suplimentar
Luni

Este important ca părinţii să transmită adevărul
Deuteronom 4:5-10

Marţi

Adevărul aduce foloase
Proverbe 3:1-8

Miercuri

Adevărul - un tezaur care aduce pace
Isaia 26:1-6

Joi

Adevărul este veșnic
Matei 24:32-35

Vineri

Adevărul învinge ispita
Luca 4:1-13

Sâmbată

Adevărul dă încredere
1 Ioan 3:18-23

Îngrijiţi de relaţiile creştine

– 3 mai 2015

Text biblic de studiat:
1 Timotei 5:1–24; Tit 2:1-10
Versetul de aur: 1 Timotei 5:21
„Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus şi
înaintea îngerilor aleşi, să păzeşti aceste lucruri, fără vreun gând mai
dinainte, şi să nu faci nimic cu părtinire.” (VDCC)
„Te rog solemn înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Cristos Isus şi
înaintea îngerilor aleşi, să păzeşti aceste învăţături fără prejudecată şi fără
să faci nimic cu părtinire.” (NTR)
Adevărul central
Prin dragoste şi fapte bune, creştinii demonostrează preocupare pentru
cei din jur.
Focus
Conştientizarea şi acceptarea răspunderii creştine de a îngriji unii de alţii.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să conştientizeze diferitele obligaţii faţă de familie şi faţă de alţii.
2. Să accepte răspunderea pentru sprijinirea conducătorilor
spirituali.
3. Să îşi arate credinţa prin împlinirea faptelor bune.
Schiţa lecţiei
1. Îngrijeşte de familie
A. Biserica este o familie (1 Timotei 5:1,2)
B. Îngrijeşte de văduve (1 Timotei 5:3-8,16)
2. Cinsteşte conducătorii
A. Respectă şi sprijineşte conducătorii (1 Timotei 5:17,18)
B. Mustră conducătorii în mod biblic (1 Timotei 5:9-11)
3. Fă fapte bune
A. Dă învăţătură sănătoasă (1 Timotei 5:12-17)
B. Practic un stil de viaţă evlavios (1 Timotei 5:19-21)

Ucenicizare
E minunat să faci parte dintr-o familie, dar aceasta presupune şi
confruntări şi probleme. Aşa că fiecare trebuie să ne dăm concursul la a ne face
familia mai bună. Dacă dorim să avem o familie puternică, trebuie să ne
tratăm unii pe alţii cu respect şi să fim blânzi şi înţelegători. Trebuie să ne dăm
toată silinţa să îngrijim de familia noastră, precum şi să îi ajutăm pe cei care
sunt în nevoie.
Dacă vom îngriji şi de conducătorii noştri spirituali, lucrurile vor continua
să meargă bine şi în familia bisericii. Cei mai mulţi pastori se anevoiesc să-şi
hrănească şi să-şi conducă turma. Sprijinul financiar şi în rugăciune va asigura
longevitatea lor ca membrii ai familiei bisericii.
Fiecare avem nevoie să trăim adevărul ce ne-a fost încredinţat.
Informarea trebuie să ducă la o aplicare care produce transformare. Aceasta
nu doar că va avea ca rezultat o trăire evlavioasă, ci îi şi va ajuta pe alţii să
primească Evanghelia, când ne vor vedea împlinind ceea ce predicăm.
Aplicaţie practică
Gândiţi-vă la moduri în care ascultării pot implementa unele dintre
principiile discutate în lecţia de astăzi. Poate că vor putea îngriji de o anumită
nevoie apărută în biserică. Ce posibilităţi există ca credincioşii mai vechi să îi
mentoreze pe cei mai tineri? Cum ar putea ascultătorii, la modul practic, să îl
sprijine pe pastor şi pe alţii din conducerea bisericii? Încurajaţi-i pe
ascultători să găsească moduri de a pune în practică această învăţătură din
Cuvântul Domnului.
Studiu suplimentar
Luni

Nu ţine supărarea
Geneza 50:15-21

Marţi

Promisiunea purtării de grijă
1 Samuel 18:1-4

Miercuri Promisiunea purtării de grijă împlinită
Zaharia 4:1-7
Joi

Iubeşte-şi aproapele
Marcu 12:28-34

Vineri

Cine este aproapele meu?
Luca 10:30-37

Sâmbătă Manifestarea purtării de grijă
1 Ioan 3:11-20

Rămâneţi credincioși

– 10 mai 2015

Text biblic de studiat:
2 Timotei 1:1– 2 Timotei 2.13
Versetul de aur: 1 Timotei 5:21
„Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l
cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus.” (VDCC)
„Păstrează modelul cuvintelor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine,
împreună cu credinţa şi dragostea care sunt în Cristos Isus! (NTR)
Adevărul central
Evanghelia este vrednică de a fi trăită cu credincioșie până la sfârșitul vieţii.
Focus
Să proclamăm și să urmăm din toată inima Evanghelia lui Isus Hristos.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să afirme că singurul mesaj care aduce mântuire este Evanghelia
lui isus Hristos.
2. Să înţeleagă că pentru a avea succes în slujirea cu Evanghelia
trebuie să-ţi predai toată inima lui Hristos.
3. Să accepte că este important ca fiecare generaţie de creștini
trebuie să transmită adevărurile Evangheliei generaţiei următoare.
Schiţa lecţiei
1. Nu te rușina de Evanghelie
A. Libertate faţă de frică (2 Timotei 1:5-7)
B. Libertate faţă de rușine (2 Timotei 1:8-12)
2. Fii loial faţă de credinţa creștină
A. Ţine tare de Adevăr (2 Timotei 1:13-14)
B. Iertat, nu uita (2 Timotei 1:15-18)
3. Fii tare în Domnul
A. Un ţel unic (2 Timotei 2:1-7)
B. "Inima" (mesajul central al) Evangheliei (2 Timotei 2:8-13)

Ucenicizare
Este folositor pentru fiecare dintre noi să evaluăm dacă mai suntem
credincioși în urmarea lui Hristos și în slujirea Lui. Nu trebuie să ajungem
cumva să ne fie rușine de Evanghelie și din această cauză să nu mai spunem
altora despre Vestea Bună a mântuirii prin Isus Hristos. De asemenea, trebuie
să ne asigurăm că trăim adevărurile pe care le mărturisim ca fiind ceea ce
credem.
Uneori, ne putem clătina în convingerile noastre dacă nu suntem
veghetori și ne mutăm privirile de la Isus în momentele de încercare sau
suferinţă. Putem rămâne tari pentru că "...Dumnezeu nu ne-a dat un duh de
frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă" (2 Timotei 1.7).
Aplicaţie practică
Încurajaţi pe ascultători să se roage lui Dumnezeu să le dea ocazia să
vestească Evanghelia oamenilor nemântuiţi pe care îi cunosc, iar aceștia să fie
gata să asculte vestea bună despre Domnul Isus.
Studiu suplimentar
Luni

Credincioșia lui Noe
Geneza 6:13-22

Marţi

Credincioșia încurajată
Psalmul 78:1-8

Miercuri Credincioși în foc (încercare)
Daniel 3:13-18
Joi

Credincios faţă de voia Tatălui
Matei 26:36-42

Vineri

Cerinţa să fim credincioși
1 Corinteni 4:1-5

Sâmbătă Răsplătire pentru credincioșie
Apocalipsa 2:8-11

Trăiţi viaţa bună!

– 17 mai 2015

Text biblic de studiat:
Tit 2:11– 3:15
Versetul de aur: Tit 3:7
„...pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în
nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice.”
(VDCC)
„...pentru ca, fiind îndreptăţiţi prin harul Lui, să putem deveni
moştenitori, având nădejdea vieţii veşnice.”
(NTR)
Adevărul central
Numai prin harul lui Dumnezeu putem trăi o viaţă din abundenţă.
Focus
Să învăţăm despre harul lui Dumnezeu şi să experimentăm continuu
puterea lui transformatoare.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să descrie cum poate schimba (transforma) harul lui Dumnezeu
vieţile noastre.
2. Să înţeleagă că o doctrină corectă trebuie să ducă la o viaţă
neprihănită, trăită după voia lui Dumnezeu.
3. Să ia în considerare modul în care „fericita noastră nădejde” ar
trebui să afecteze viaţa noastră .
Schiţa lecţiei
1. Viaţă instituită prin har
A. Împuternicire pentru o viaţă duhovnicească (Tit 2:11-14)
B. Adevărul trebui proclamat (Tit 2:15)
2. Viaţă călăuzită prin har
A. Trăire prin har (Tit 3:1-2)
B. Evită dezbinările (Tit 3:9-11)
3. Făcuţi moştenitori prin har
A. Istoria fiecărui creştin (Tit 3:3-7)
B. Dedicat faptelor bune (Tit 3:8)

Ucenicizare
Viaţa bună este disponibilă tuturor celor care o doresc. Totuşi, noi trebuie
să o căutăm în locul potrivit. Ea nu constă în lucrurile materiale, în bani,
faimă, nici măcar în fericirea personală. Viaţa bună, din abundenţă, poate fi
găsită numai printr-o relaţie personală cu Domnul Isus Hristos, acceptând
personal harul pe care Dumnezeu ni l-a dat din belşug.
Atunci când noi petrecem cu regularitate timp cu Dumnezeu în rugăciune,
închinare, studiu biblic şi în părtăşie cu alţi credincioşi, facem să crească harul
lui Dumnezeu în vieţile noastre. Pe măsură ce noi creştem în harul Său, acesta
va începe să curgă prin noi şi să atingă pe cei din jurul nostru prin faptele bune
pe care le facem şi prin trăirea neprihănită pe care o arătăm.
Aplicaţie practică
Îndemnaţi pe credincioşi să discute cu cei apropiaţi, vecini, colegi de
muncă despre modul în care percep ei o viaţă bună, din abundenţă – nu
inainte, însă, de a-L ruga pe Dumnezeu să folosească aceste discuţii ca o uşă
deschisă pentru vestirea Evangheliei, împuternicindu-i prin Duhul Sfânt
pentru aceasta.
Studiu suplimentar
Luni

Harul înainte de potop
Geneza 6:5-9

Marţi

Harul acordat lui Rut
Rut 2:8-17

Miercuri Harul pentru trăirea zilnică
Psalmul 34:11-15
Joi

Harul acordat păcătoşilor
Ioan 8:1-11

Vineri

Harul pentru o viaţă de biruinţă
Romani 6:1-4

Sâmbătă Harul transformă vieţi
1 Corinteni 6:9-11

Sfârșiţi bine!

– 24 mai 2015

Text biblic de studiat

2 Timotei 3.1-4:8

Versetul de aur

2 Timotei 4:7

„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.”
(VDCC – Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată.)
„M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârşit alergarea, am păzit credinţa. ”
(NTR – Noua Traducere Românească)
Adevărul central
Creștinii plătesc un preţ ca să rămână în cursă și să sfârșească bine.
Focus
Să evaluăm provocările vieţii creștine și să ne pregătim pentru a sfârși bine.
Obiectivele lecţiei
La finalul acestui studiu ascultătorii vor putea să:
1. Recunoască existenţa răului în lumea noastră;
2. Accepte ca Dumnezeu să îi echipeze pentru o trăire bună;
3. Fie determinaţi să rămână credincioși lui Dumnezeu, cu ajutorul Său.
Schiţa lecţiei
1. Evită răul
a. Iubire direcţionată greșit (2 Timotei 3:1-5)
b. Oameni periculoși (2 Timotei 3:6-9)
2. Cunoaște Biblia
a. Urmează exemplele bune (2 Timotei 3:10-13)
b. Stăruiește în Cuvânt (2 Timotei 3:14-17)
3. Încheie cursa
a. Plătește preţul (2 Timotei 4:1-5)
b. Sfârșește învingător (2 Timotei 4:6-8)

Ucenicizare
Pentru a rezista la decăderea spirituală a lumii din perioada ultimelor zile trebuie să
fim bazati ferm pe Scripturi. Noi trebuie sa fim oameni ai Scripturii – oameni care citesc
Biblia, o studiaza, o trăiesc și o împărtășesc. Aceasă bază ne va califica să putem înfrunta
învăţăturile false și indulgenţa cu sine în privinţa poftelor, care marchează lumea de azi.
Noi trebuie să avem determinare pentru a finaliza cursa iubind cu credinioșie și
ascultând de Dumnezeu chiar și atunci când avem de suferit.
Putem face faţă provocării de a termina cursa cu bine când ne aţintim privirile la
Domnul care ne dă tot ce avem nevoie pentru asta.
Aplicaţie practică
Mulţi oameni se întreabă ce se întâmplă cu o persoană care moare. Credincioșii
trebuie să fie pregătiţi să răspundă la această întrebare pornind de la o bază biblică și să fie
gata să explice modul în care oamenii pot avea asigurarea că vor petrece veșnicia cu
Dumnezeu în cer, prin credinţa în Hristos.
Studiu suplimentar
Luni

Samuel sfârșește bine
Samuel 12:1-5

Marţi

Ultimele cuvinte ale lui David
2 Samuel :1-5

Miercuri

Sfârșitul lui Ilie
2 Impăraţi 2:8-15

Joi

Un sfârșit tragic
Matei 27:1-10

Vineri

Isus încheie glorios
Ioan 19:28-30

Sâmbătă

Viaţa plăcută lui Dumnezeu
Tesaloniceni 4:1-7

Fiţi plini de Duh!

– 31 mai 2015

Text biblic de studiat

Fapte 2.1-17, 41-47; 4.31-35

Versetul de aur

Efeseni 5.18-19

„Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.
Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi
aduceţi din toată inima laudă Domnului.”
(VDCC – Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată.)
„Nu vă îmbătaţi cu vin, căci aceasta duce la destrăbălare, ci fiţi plini de Duh. Vorbiţi
între voi cu psalmi, imnuri şi cântece duhovniceşti, cântând şi lăudându-L pe Domnul în
inima voastră.”
(NTR – Noua Traducere Românească)
Adevărul central
Scripturile poruncesc creştinilor să fie plini de Duhul Sfânt.
Focus
Să înţelegem că este voia lui Dumnezeu ca orice creştin să fie plin de Duhul Sfânt, ca
să trăiască o viaţă plină de puterea Duhului Sfânt.
Obiectivele lecţiei
La finalul acestui studiu ascultătorii vor putea să:
1. Recunoască că Dumnezeu vrea ca fiecare creştin să fie umplut cu Duhul Sfânt;
2. Identifice căile prin care stilul de viaţă al unui creştin este schimbat ca urmare a
umplerii cu Duhul Sfânt;
3. Descrie cum umplerea cu Duhul Sfrânt ajută pe credincioşi să fie mai uniţi şi de ajutor
altora.
Schiţa lecţiei
1. Umplut cu Duhul
a. Tânjind după „Era Duhului Sfânt” (Numeri 11.24-29)
b. „Era Duhului Sfânt” a sosit (Fapte 2.1-4, 16-17)
2. Trăirea plină de Duhul Sfânt
a. Trăirea în unitate (Fapte 2:41-47)
b. Trăind o viaţă de închinare (Efeseni 5.18-21)
c. Trăind vieţi roditoare (Galateni 5.22-25)
3. Unitatea şi slujirea în plinătatea Duhului Sfânt
a. Slujire plină de rîvnă şi compasiune (Fapte 4.31-35)
b. Slujitori competenţi (2 Corinteni 3.5-6)

Ucenicizare
Biserica Primară a fost o biserică plină de Duhul Sfânt. Să fii botezat cu Duhul Sfânt
era regula, norma - nu o excepţie (Fapte 8.14-17; 19.1-7; 1 Corinteni 14.5)! Să fie botezat cu
Duhul Sfânt este şi astăzi privilegiul şi dreptul oricărui credincios!
Dacă nu ai fost încă botezat cu/în Duhul Sfânt, cere-I lui Dumnezeu să te umple cu
Duhul Său, căci El este credincios şi va răspunde la rugăciunea ta stăruitoare (Luca 11.13).
Botezul cu Duhul Sfânt este numai începutul unui nou stil de viaţă. Dacă ai fost
umplut cu Duhul Sfânt, permite-I lui Dumnezeu să te folosească prin manifestarea darurilor
Sale pentru întărirea trupului lui Hristos. Acordă-I Duhului Sfânt controlul deplin asupra
vieţii tale ca să poată rodi în tine (Galateni 5.22-25), dezvoltând astfel un caracter ca al lui
Hristos.
Aplicaţie practică
De multe ori ne gândim că avem nevoie de ajutor din partea lui Dumnezeu doar la
sarcinile mari şi dificile, adevărul este că avem nevoie de prezenţa şi de ajutorul Duhului
Sfânt în trăirea noastră zilnică. Închinarea, lauda şi proclamarea lui Dumnezeu sunt
normale în trăirea unei vieţi umplute cu Duhul Sfânt. Dacă suntem deficitari în vreunul din
aceste domenii trebuie să cerem ajutorul lui Dumnezeu! În cartea Faptele Apostolilor,
credincioşii s-au rugat, Duhul Sfânt i-a umplut şi ei L-au glorificat pe Dumnezeu înaintea
oamenilor. Dumnezeu vrea ca poporul Lui să să fie plin de Duhul Său cel Sfânt!
Studiu suplimentar
Luni

Duhul lui Dumnezeu într-un conducător/ lider.
Geneza 41: 37-43

Marţi

Meşteşugari împuterniciţi de Duhul Sfânt
Exod 31:1-6

Miercuri

Un rege uns de Duhul Sfânt
2 Samuel 23:1-5

Joi

Reumpluţi cu Duhul Sfânt
Fapte 4.23-33

Vineri

Neamurile primesc Duhul Sfânt
Fapte 10.44-48

Sâmbătă

Trăind în Duhul
Galateni 5.16-25

RUGĂCIUNEA
Rugăciunea ar trebui să fie ceva natural pentru creştini. Cu
toate acestea, mulţi vor recunoaşte că au probleme cu rugăciunea. Fie
consideră că nu se pricep să se roage „bine”, fie sunt mult prea ocupaţi
ca să le mai rămână timp şi chef de rugăciune. Aşa se facă că, în loc să
fie asociată cu bucuria şi simţământul apropierii de Dumnezeu, tema
rugăciunii îi face pe unii credincioşi să le fie ruşine şi să se simtă
vinovaţi. Lecţiile din această unitate de învăţare îi pot ajuta pe creştinii
care au probleme cu rugăciunea să învingă unele dintre aceste
probleme şi să îi încurajeze pe aceia care socotesc rugăciunea o bucurie
prin care se pot apropia şi mai mult de Domnul.
Prima lecţie arată cum pot creştinii să cultive un stil de viaţă
caracterizat de rugăciune. Rugăciunea poate ajunge parte integrantă a
vieţii noastre de zi cu zi, dacă învăţăm să perseverăm în a ne face timp
pentru a sta constant de vorbă cu Domnul.
Este de mare ajutor, mai ales pentru noii creştini, să avem un
model sau un tipar pe care să-l urmăm în momentele de rugăciune.
Astfel, lecţia a doua se va axa asupra modului în care ne putem ruga,
urmând modelul rugăciunii lui Isus, cunoscută şi ca „Rugăciunea
Domnească”.
Rugăciunea presupune mai mult decât ai cere anumite lucruri
lui Dumnezeu. În lecţia a treia vom descoperi câteva dintre expresiile
variate ale rugăciunii în Biblie.
A patra lecţie ne va conştientiza că sunt lucruri care ne
împiedică rugăciunile. Păcatele nemărturisite, relaţiile greşite şi
necredinţa reprezintă piedici pe care trebuie să le biruim urmând
învăţătura biblică.
În câştigarea luptelor spirituale, rugăciunea este atât o armă
ofensivă, cât şi defensivă. În ultima lecţie din această temă, vom
discuta despre arsenalul rugăciunii.

Părtăşie cu Dumnezeu prin rugăciune

– 7 iunie 2015

Texte biblice de studiat:
Psalmul 42:1-8; Marcu 1:35; Luca 18:1-8; Coloseni 4:2; 1 Timotei 2:1-8;
Evrei 13:15.
Versetul de aur: Coloseni 4:2
„Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri.” (VDCC)
„Stăruiţi în rugăciune! Vegheaţi în ea cu mulţumire!” (NTR)
Adevărul central
Creştinii trebuie să cultive un stil de viaţă din care să facă parte şi
rugăciunea.
Focus
Dezvoltarea şi practicarea unui stil de viaţă caracterizat de rugăciune.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să accepte că rugăciunea este o comunicarea în ambele sensuri cu
Dumnezeu.
2. Să afle căi prin care pot face din rugăciune parte integrantă a vieţii
lor zilnice.
3. Să înceapă să stăruie în rugăciune, atât în vremuri bune, cât şi în
vremuri grele.
Schiţa lecţiei
1. Părtăşie cu Dumnezeu prin rugăciune
A. Caută părtăşia cu Domnul (Psalmul 42:1,2,8)
B. Fă-ţi timp pentru Domnul (Marcu 1:35)
C. Adu jertfa mulţumirii (Evrei 13:5)
2. Roagă-te pentru toţi
A. Pentru toţi oamenii (1 Timotei 2:1-7)
B. Cu o inimă curată (1 Timotei 2:8)
3. Stăruie în rugăciune
A. Nu renunţa! (Luca 18:1-8)
B. Fii veghetor şi mulţumitor! (Coloseni 4:2)

Ucenicizare
Multe cântări creştine vorbesc despre rugăciune şi, mai ales, despre un
stil de viaţă care cuprinde rugăciunea. Poate că de mai multe ori pe parcursul
acestui studiu ai vrut să te opreşti şi să cânţi „Eu vin singur în grădină...”.
Cuvintele acestei cântări se potrivesc aşa de bine cu adevărul central al lecţiei:
„El cu mine umblă şi vorbeşte, Căci de acum eu al Lui sunt. Aşa bucuria
noastră creşte, Pe care alţii nu o simt”.
Fă-ţi timp în această săptămână să cugeţi la felul în care tu înţelegi actul
rugăciunii. Ai pierdut, oare, bucuria de a petrece timp cu Domnul? Acest lucru
se poate întâmpla când uităm că rugăciunea este parte a vieţii prin care
umblăm şi vorbim cu Domnul care ne iubeşte şi ne vrea binele. Trebuie să ne
înnoim mulţumirea pentru faptul că Dumnezeu lucrează în mod activ în şi prin
noi.
Aplicaţie practică
Pune-ţi timp de o parte pentru a mijloci pentru alţii. Ţine cont de nevoile
amintite la timpul de rugăciune. De asemenea, multe biserici au o listă de
rugăciune. Asigură-te că ai luat şi tu un exemplar şi că te rogi pentru cei aflaţi
în nevoie.
Studiu suplimentar
Luni

Rugăciune pentru călăuzire
Geneza 24:12-18
Marţi
Căutarea arzătoare după Dumnezeu
Psalmul 63:1-8
Miercuri Stăruinţa în rugăciune
Daniel 6:4-11
Joi
Cereri pentru toţi credincioşii
Ioan 17:20-26
Vineri
Rugăciune neîntreruptă pentru alţii
1 Tesaloniceni 1:1-3
Sâmbătă Rezultate puternice la rugăciune
Iacov 5:13-18

„Doamne, învaţă-ne să ne rugăm!”

– 14 iunie 2015

Texte biblice de studiat:
Matei 6.5-8; Luca 11.1-13.
Versetul de aur: Luca 11:1
„Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea,
unul din ucenicii Lui I-a zis: «Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi
Ioan pe ucenicii lui».”
(VDCC)
„Într-o zi, Isus se afla într-un loc oarecare şi se ruga. După ce a
terminat, unul din ucenicii Lui I-a zis:– Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa
cum i-a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui!”
(NTR)
Adevărul central
Creştinii pot învăţa să se roage urmând modelul de rugăciune prezentat
de Hristos.
Focus
Recapitularea şi implementarea învăţăturilor lui Isus cu privire la
rugăciune.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să se bucure de privilegiul de a merge înaintea lui Dumnezeu, în
rugăciune.
2. Să utilizeze rugăciunea domnească „Tatăl nostru” ca un model
pentru rugăciunile lor.
3. Să se roage lui Dumnezeu pentru nevoile şi binecuvîntările zilnice.
Schiţa lecţiei
1. Instrucţiuni pentru rugăciune
A. Păstraţi-vă motivele curate! (Matei 6.5, Iacov 4.3)
B. Concentraţi-vă atenţia asupra Tatălui ceresc! (Matei 6.6)
C. Rugaţi-vă din toată inima! (Matei 6.7-8)
2. Modele de rugăciune
A. Daţi lui Dumnezeu onoarea care I se cuvine! (Luca 11.1-2)
B. Prezentaţi-vă cererile înaintea lui Dumnezeu (Luca 11.3-4)
3. Asiguraţi-vă că primiţi ce aveţi nevoie prin rugăciune
A. Stăruiţi în rugăciune! (Luca 15.5-8)
B. Cereţi cu încredere! (Luca 15.9-13)

Ucenicizare
Chiar dacă suntem creştini, putem să ne cu rugăciunea. Rugăciunea poate
fi dificilă din mai multe motive. Atunci când ne rugăm, întâmpinăm opoziţie
din partea diavolului. El folosesşte de multe ori de trecutul nostru pentru a
încerca să descurajeze credinţa şi încrederea pe care o avem în Dumnezeu.
Rugându-ne aşa cum ne-a învăţat Hristos ne poate ajuta să depăşim asemenea
obstacole.
Domnul ne încurajează să fim îndrăzneţi atunci când ne rugăm. El vrea să
fim siguri de dragostea Sa pentru noi şi că El doreşte să ne binecuvânteze viaţa
cu lucruri bune. Trebuie să avem încrederea şi credinţa că Dumnezeu doreşte
să ne ofere ce are mai bun. Atunci când avem părtăşie zilnică cu Domnul,
putem fi siguri de lucrarea lui Dumnezeu în vieţile noastre, de aceea să ne
dedicăm unei asemenea părtăşii binecuvântate.
Aplicaţie practică
Gândiţi-vă la oameni pe care îi cunoaşteţi şi care se confruntă cu situaţii
speciale, dificile în viaţa lor. Scrieţi numele lor într-o listă zilnică de rugăciune
şi aduceţi-i în rugăciune inaintea lui Dumnezeu în timpul săptămânii care
urmează! Dacă este posibil, aduceţi-le la cunoştinţă că vă rugaţi pentru ei şi
problema lor, ca să fie îmbărbătaţi!
Studiu suplimentar
Luni

Rugăciune pentru eliberare
1 Samuel 7:3-12
Marţi
O rugăciune personală ascultată
1 Cronici 4:9-10
Miercuri Ipocrizie în rugăciune
Isaia 29:13-15
Joi
Rugându-ne în Numele lui Isus
Ioan 14:12-14
Vineri
Îndrăzneală în rugăciune
Evrei 4:14-16
Sâmbătă Practicând rugăciunea cu credinţă
Iacov 1:5-8

Modele (tipuri) de rugăciune

– 21 iunie 2015

Texte biblice de studiat:
Deuteronom 9:24-29; Psalms 23:1-6; 51:1-11; Filipeni 4:6-7.
Versetul de aur: Filipeni 4:6
„Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” (VDCC)
„Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, prin rugăciune şi cerere, cu
mulţumire, faceţi cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu.” (NTR)
Adevărul central
Dumnezeu aude și răspunde la mărturisire, implorare și mijlocire.
Focus
Să cunoaştem şi să folosim diferitele modele (tipuri) de rugăciune.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să realizeze că mărturisirea Îl înalţă pe Dumnezeu şi ne ajută să
venim înaintea Lui pentru a primi iertarea.
2. Să Îl caute pe Dumnezeu pentru împlinirea nevoilor, atât ale
altora, cât şi cele personale.
3. Să cunoască cum se mijloceşte în rugăciune.
Schiţa lecţiei
1. Mărturisire
A. Pentru iertarea păcatelor (Psalm 51.1-4 şi 9-11; 1 Ioan 1.5-9)
B. Pentru a proclama caracterul şi puterea lui Dumnezeu
(Psalmul 23.1-6)
2. Implorare
A. Prezintă nevoile tale înaintea lui Dumnezeu (Filipeni 4.6-7)
B. Prezintă nevoile altora înaintea lui Dumnezeu (Efeseni 6.18)
3. Mijlocire
A. Staţi în spărtură pentru alţii (Deut. 9.24-29; Ioel 2.17-19)
B. Duhul ne ajută să ne rugăm (Romani 8.26-27)

Ucenicizare
Rugăciunea este mai mult decât a cere lucrurile pe care le vrem sau de
care avem nevoie. Este comunicare cu Dumnezeu - o relaţie cu Cel care ne
iubeşte mai mult decât orice altă persoană.
Prin rugăciunea de mărturisire, putem primi iertarea păcatelor şi putem
proclama caracterul şi puterea lui Dumnezeu.
Putem experimenta binecuvântarea lui Dumnezeu la lucru în vieţile
noastre şi ale altora atunci când Îl implorăm să împlinească nevoile noastre
sau ale altora. Şi pe măsură ce mijlocim pentru alţii, suntem atraşi mai
aproape de inima lui Dumnezeu, devenind mai sensibili faţă de cei care sunt
pierduţi sau răniţi!
Putem fi siguri că Duhul Sfânt ne va călăuzi în rugăciunile noastre şi se va
ruga prin noi pe măsură ce Îl vom căuta pe Dumnezeu pentru alţii sau pentru
noi înşine.
Aplicaţie practică
O formă de mijlocire este să ne rugăm ca cei pierduţi să Îl accepte pe Isus
ca Domn şi Mântuitor personal. Pe măsură ce mijlocim, să ne rugăm ca:
- inimile celor pierduţi să fie deschise pentru a primi mesajul Evangheliei
(Luca 8.15; Fapte 16.14);
- Dumnezeu să trimită lucrători la secerişul Său care să prezinte
Evanghelia celor nemântuiţi (Matei 9.38), iar acei lucrători să găsească uşi
deschise şi să aibă ungerea Duhului Sfânt ca să împărtăşească evanghelia
celor pierduţi (Coloseni 4.2-4).
Studiu suplimentar
Luni

Rugăciune de implorare
1 Regi 8.54-60
Marţi
Mărturisire şi pocăinţă
Ezra 10.1-5
Miercuri Post, mărturisire şi închinare
Neemia 9.1-6
Joi
Vigilenţă în rugăciune
Marcu 13.33-37
Vineri
Post şi rugăciune
Fapte 10.25-31
Sâmbătă Marele nostru Preot mijloceşte
Evrei 7.25-28

Obstacolele rugăciunii

– 28 iunie 2015

Texte biblice de studiat:
Psalmul 66:17-20; Isaia 59:1-2; Matei 17:14-21; 18:21-35; Evrei 11:6;
Iacov 1:5-8; 1 Petru 3:7-9.
Versetul de aur: Psalmul 66:18
„Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat
Domnul.”
(VDCC)
„Dacă aş fi văzut răutate în inima mea, nu m-ar fi ascultat Stăpânul.”
(NTR)
Adevărul central
Creştinii pot depăşi obstacolele rugăciunii urmând directivele biblice.
Focus
Să identificăm şi să depăşim obstacolele rugăciunii.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să identifice păcatele nemărturisite şi să le facă faţă.
2. Să încerce să reconcilieze relaţiile rupte.
3. Să afirme şi să demonstreze credinţa în Dumnezeu.
Schiţa lecţiei
1. Păcate nemărturisite
A. Nu ascundeţi păcate (Psalmul 66.17-20)
B. Provoacă suferinţă relaţiei noastre cu Dumnezeu (Isaia 59.1-2.6)
2. Relaţii stricate
A. Neiertarea este distrugătoare (Matei 18.21-35)
B. Lipsa dragostei împiedică rugăciunea (1 Petru 3.7-9)
3. Necredinţă
A. Crede în puterea lui Dumnezeu (Matei 17.14-21; Evrei 11.6)
B. Găsiţi motive ca să credeţi (Iacov 1.5-8)

Ucenicizare
Păcatele ascunse, amărăciunea faţă de alţii şi necredinţa sunt probleme
care pot afecta abilitatea noastră de a ne ruga cu eficienţă.
În primul rând, prezenţa lor ne face incapabili să vedem răspunsul lui
Dumnezeu la rugăciunile noastre. Este normal să avem lupte spirituale în
aceste domenii, cu toate acestea, trebuie să facem distincția între luptele
datorate greutăţilor şi necazurilor vieţii și refuzul încăpățânat de a răspunde la
vocea lui Dumnezeu. Să fim înțelepţi şi să ne examinăm viețile îndeaproape.
Ne apasă vreun păcat nemărturisit, resentimente, sau lipsa credinței? Dacă da,
cum vom răspunde?
Să ne întoarcem de la aceste obstacole în rugăciune la o comunicare
sănătoasă, consistentă cu Dumnezeu. Putem avea o linie puternică de
comunicare cu Dumnezeu, dacă suntem dispuși să răspundem la vocea Lui
prin realizarea modificărilor necesare în atitudinile și în acțiunile noastre.
Aplicaţie practică
Identificaţi oameni care au nevoie de rugăciune şi mergeţi înaintea lui
Dumnezeu în locul lor, mijlocind pentru ei. Simplu fapt de a-i purta în rugăciune pentru nevoile lor zilnice poate fi un act de slujire pentru cei din jurul
nostru.
Studiu suplimentar
Luni

Ignorarea lui Dumnezeu va împiedica rugăciunea
1 Samuel 8:10-20
Marţi
Rebeliunea împiedică rugăciunea
Proverbe 28.5-9
Miercuri Nelegiuirea blochează rugăciunea
Isaia 1:1-4, 11-15
Joi
Autoneprihănirea împiedică rugăciunea
Luca 18.10-14
Vineri
Motivele greşite împiedică rugăciunea
Iacov 4.1-3
Sâmbătă Dumnezeu îi ascultă pe cei neprihăniţi
1 Petru 3:8-12

Arsenalul rugăciunii

– 5 iulie 2015

Text biblic de studiat:
2 Cronici 7:12-15; 20:18-24; Daniel 9:3-9; Ioel 1:12-14; Matei 4:1-4;
18:19-20; Fapte 4:23-31; 16:25-28
Versetul de aur: Daniel 9:3
„Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu
rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă.” (VDCC)
„Mi-am îndreptat faţa către Stăpânul, către Dumnezeu, ca să-L caut cu
rugăciune, cu cereri şi cu post în sac şi cenuşă.” (NTR)
Adevărul central
Rugăciunea este o armă ofensivă și defensivă pentru câștigarea
biruințelor spirituale.
Focus
Explorarea și folosirea armelor spirituale ce stau la îndemâna creștinilor
prin intermediul rugăciunii.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să recunoască faptul că lauda adevărată, din inimă, îi poate
pregăti pentru luptele spirituale;
2. Să înțeleagă că rugăciunea și postul pot duce la biruință spirituală;
3. Să aprecieze faptul că rugăciunea în comun poate păstra viața și da
propășire spirituală trupului lui Hristos.
Schiţa lecţiei
1. Laudă și mulțumire
A. Lauda ne pregătește pentru luptă (2 Cron. 20:18–24)
B. Lauda aduce minuni (Fapte 16:25–28)
2. Rugăciune și post
A. Ajutoare în legătura cu Domnul (Dan. 9:3–9; Ioel 1:12–14)
B. Ajutoare în războiul spiritual (Matei 4:1–4)
3. Rugăciunea în comun
A. În pocăință (2 Cron. 7:12–15)
B. În ucenicie (Matei 18:18–20)
C. În fața împotrivirii (Fapte 4:23,24,29–31)

Ucenicizare
Credința ne va fi încercată. Vor veni lupte. Acestea sunt parte a vieții
creștine. Dacă ne vom mulțumi să ne rugăm doar atunci când vin necazurile,
nu vom fi pregătiți să le facem față. Trebuie ca începând astăzi să ne dedicăm
rugăciunii! Rugându-ne Domnului și lăudându-l pe El vom fi echipați să
înfruntăm viitorul, indiferent ce ne rezervă acesta.
Aplicaţie practică
Puține lupte spirituale sunt mai personale decât dorința de a-i vedea pe
cei dragi, pe prieteni și pe vecinii noștri că îl primesc pe Hristos. Timpul
petrecut în rugăciune constituie „câmpul de luptă”. În acestă săptămână,
caută să identifici cel puțin trei persoane din viața ta care au nevoie de
Hristos. Apoi dedică-te să te rogi fierbinte, din toată inima, pentru mântuirea
lor.
Studiu suplimentar
Luni

Căută ocrotirea Domnului.
Ezra 8:21-23

Marţi

Laudă și preamărire în comun
1 Cronici 16:28-36

Miercuri Arma laudei
Psalmul 149:1-8
Joi

Copii înalță laude
Matei 21:12-16

Vineri

Lauda spontană
Luca 19:36-40

Sâmbătă Împuternicirea dată de Duhul Sfânt
Fapte 2:1-8

ISUS ÎN EVANGHELIA DUPĂ IOAN
În această serie de studii biblice vom cerceta ce a declarat apostolul
Ioan în Evanghelia sa despre Isus. În primul studiu, vom examina
declarația lui Ioan că Isus este Dumnezeu întrupat. Isus –Cuvântul – a
venit pe acest pământ și a trăit ca un om, pentru ca astfel să-L poată
revela deplin oamenilor pe Dumnezeu Tatăl.
Ioan a afirmat în mod clar că Isus era pe deplin uman (om
adevărat), dar tot el a subliniat, de asemenea, că Isus a fost pe deplin
divin (Dumnezeu adevărat), pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. În al
doilea studiu, vom afla mai multe despre Isus ca Fiul lui Dumnezeu
care dă viață veșnică.
Al treilea studiu se concentrează pe prima declarație „Eu sunt” a
lui Isus relatată de Ioan: „Eu sunt pâinea vieții” (Ioan 6.35). Isus este
sursa noastră completă de viaţă spirituală.
În al patrulea studiu, vom afirma că Isus dă lumină spirituală și
morală tuturor celor care-l primesc ca „Lumina lumii” (Ioan 8:12).
Două dintre afirmaţiile „Eu sunt” ale lui Isus – „Eu sunt ușa oilor”
(Ioan 10:7) și „Eu sunt Păstorul cel bun” (Ioan 10:11) – sunt discutate în
al cincilea studiu. Isus Şi-a dat viața Sa ca să ne dea viața veșnică – este
tema acestui studiu.
Al șaselea studiu ne îndeamnă să rămânem în Isus, Adevărata Viță,
ca să putem aduce roade care să-L slăvească pe Tatăl nostru Ceresc.
În studiul final al acestei serii, ne vom uita la consideraţiile lui
Ioan despre moartea, îngroparea și învierea lui Isus. Acestea ne vor
aminti de adevărul afirmaţiei „Eu sunt” făcută de Isus şi relatată de
Ioan în cartea Apocalipsei: „...Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de
pe Urmă, Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu
ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.” (Apocalipsa 1:17-18).
Scopul declarat al lui Ioan pentru scrierea Evangheliei lui este ca
noi să credem că Isus este Fiul lui Dumnezeu, și, crezând în El, să avem
viaţa veşnică. Fie ca aceste studii să ne cerceteze şi să ne facă să ne
rededicăm viaţa slujirii lui Isus, care a murit ca noi să trăim veșnic și să
spunem şi altora despre El.

Isus, Dumnezeu întrupat

– 12 iulie 2015

Texte biblice de studiat:
Ioan 1.1-18; 12:44-45; 14:5-11; 17:1-26 .
Versetul de aur: Ioan 1:14
„Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de
adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului
născut din Tatăl.”
(VDCC)
„Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit
slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de
adevăr.”
(NTR)

Adevărul central
Dumnezeu S-a descoperit (revelat) omenirii în Isus Hristos!
Focus
Să cunoaştem că Isus a trăit pe pământ ca Dumnezeu întrupat şi să
Îl lăudăm ca Domn şi Dumnezeu!
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să reflecteze asupra puterii infinite şi existenţei veşnice a lui
Isus şi să I se închine.
2. Să accepte faptul că Isus a venit ca să descopere (reveleze)
pe Tatăl ceresc oamenilor.
3. Să hotărască să traiască în pace şi unitate cu ceilalţi
credincioşi (şi nu numai) aşa cum o fac Tatăl şi Fiul.
Schiţa lecţiei
1. Cuvântul întrupat
A. Creatorul a toate (Ioan 1.1-5)
B. Dumnezeu întrupat (Ioan 1.10-14)
2. Dumnezeu Tatăl descoperit (revelat)
A. Să-L vezi pe Dumnezeu (Ioan 1.18; 12.44-45)
B. Să-L cunoşti pe Dumnezeu (Ioan 14.5-11)
3. Unitatea dintre Tatăl şi Fiul
A. Planul de mântuire (Ioan 17.1-8)
B. Nevoia de unitate (Ioan 17.21, 24-25)

Ucenicizare
Mintea umană este repede copleşită atunci când este pusă faţă în
faţă cu infinitul şi veşnicia. Ioan îşi începe Evanghelia conducându-şi
cititorii într-o astfel de contemplare pentru a revela natura divină a lui
Isus şi pentru a demonstra abilitatea lui Isus de a oferi mântuire şi o
relaţie cu Tatăl Său. Este o imagine completă a lui Isus pe care Ioan neo pune la dispoziţie, o imagine a dragostei, compasiunii şi sacrificiului
de sine al lui Isus care dă o forţă teologiei ioanine.
Creştinii nu trebuie să piardă din vedere nicio clipă adevărul că
Isus este Dumnezeu întrupat. El este sursa harului şi a adevărului. El
este calea, adevărul şi viaţa. El este Cel care face posibil pentru noi
cunoaşterea Tatălui. Haideţi să-L adorăm ca Domn şi Dumnezeu!
Aplicaţie practică
Adorarea (închinarea) este esenţială în vieţile celor care Îl
urmează pe Hristos. Recapitulează acest studiu şi în timpul tău
devoţional din săptămâna care urmează dă-I lui Isus lauda şi
închinarea care I se cuvin.
Studiu suplimentar
Luni

Împăratul slavei
Psalmul 24:1-10
Marţi
Împărat peste tot pământul
Psalmul 45:1-7
Miercuri
Dumnezeu care vine
Isaia 40:6-11
Joi
Emanuel: Dumnezeu este cu noi
Matei 1:18-23
Vineri Chipul Dumnezeului cel nevăzut
Coloseni 1:12-20
Sâmbătă
Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic
Apocalipsa 1:4-8,17,18

Isus, Fiul lui Dumnezeu

– 19 iulie 2015

Texte biblice de studiat:
Ioan 1:43-51; 3:16-18; 5:19-30
Versetul de aur: Ioan 3:17
„Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece
lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.”
(VDCC)
„Căci Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece
lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.”
(NTR)
Adevărul central
Din veşnicie, Isus Hristos este singurul Fiu al lui Dumnezeu!
Focus
Să cunoaștem că Isus este Fiul lui Dumnezeu, care dă viața veșnică
și să avem încredere în El pentru mântuire!
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să realizeze că Dumnezeu lucrează pentru a ajuta oamenii
să înțeleagă cine este Isus.
2. Să se bucure pentru planul lui Dumnezeu de mântuire și de
rolul fiecăruia în proclamarea Evangheliei.
3. Să se încreadă în Dumnezeu pentru salvare și viață veșnică
prin Isus Hristos.
Schiţa lecţiei
1. Marea mărturisire
A. Mărturia Scripturilor (Ioan 1:45-46)
B. Descoperirea divină (Ioan 1:47-51)
2. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său
A. Salvatorul promis (Ioan 3:16-18)
B. Misiunea lui Ioan Botezătorul (Ioan 3:27-36)
3. Fiul dăruieşte viaţa
A. Isus are puterea învierii (Ioan 5:19-23)
B. Trecerea din moarte la viață (Ioan 5:24-30)

Ucenicizare
Câteva practici importante ne atrag atenția când luăm în considerare aceste nume ca Filip, Natanael, Ioan Botezătorul și Isus.
Filip ne arată importanța studiului Biblic în recunoașterea
identității lui Isus ca Domn și Mântuitor.
Exemplul lui Natanael cheamă credincioșii să fie sensibili la
influența și călăuzirea Duhului Sfânt.
Ioan Botezătorul a demonstrat misiunea credincioșilor prin
slujirea Mântuitorului.
Anunțul lui Isus despre planul de salvare al lui Dumnezeu cheamă
la reînnoirea conștienței că Dumnezeu îi iubește pe cei pierduți și la
angajamentul de a face cunoscută mântuirea.
Aplicarea prezentei lecţii în această săptămână ar putea însemna să
reîncepi un studiu biblic personal, ceea ce ar putea duce la reorganizarea
obiectivelor personale și regândirea vechilor aspirații. Dincolo de toate
acestea, aplicarea prezentului studiu înseamnă să trăim atât în viaţa
personală, cât și în cea publică adevărul că Isus este Fiul lui Dumnezeu și
credința în El pentru mântuire.
Aplicaţie practică
Nu trebuie neaparat să fii în lucrare cu normă întreagă pentru a
asculta de călăuzirea lui Dumnezeu. Aplică în viața ta motto-ul lui Ioan
Botezătorul: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez”(Ioan 3:30)
şi identifică moduri în care poți promova smerit cauza lui Hristos. Ce poți
face în casa ta, la locul de muncă sau în comunitatea ta pentru a-L arăta
altora pe Isus Hristos ca Mântuitor?
Studiu suplimentar
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă

Fiul înălțat al lui Dumnezeu
Psalm 2:1-12
Mesia Cel Promis
Isaia 7:10-14
Prințul păcii
Isaia 9:1-7
Hristos Fiul lui Dumnezeu
Matei 16:13-20
Conceput prin Duhul Sfânt
Luca 1:26-35
Născut din femeie
Galateni 4:4-7

Isus, Pâinea Vieții

– 26 iulie 2015

Text biblic de studiat:
Ioan 6:24-58
Versetul de aur: Ioan 6:35
” Isus le-a zis: "Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va
flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată.”
(VDCC)
„Isus le-a răspuns: – Eu sunt pâinea vieţii. Cel ce vine la Mine nu
va flămânzi niciodată şi cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată!”
(NTR)
Adevărul central
Isus Hristos este tot ce avem nevoie pentru viața spirituală.
Focus
Să recunoaștem că Isus este sursa vieții și să ne hrănim cu viață
spirituală din El.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să înțeleagă că viața lor spirituală vine doar de la Isus.
2. Să recunoască dependența lor zilnică de hrana spirituală ce
o dă Isus.
3. Să poată spune altora cum au primit viața spirituala și să-i
îndemne să privească la Isus pentru viață și hrană
spirituală.
Schiţa lecţiei
1. Isus satisface foamea sufletului
A. Primește hrana care dăinuie (Ioan 6:26-29)
B. Primește adevărata pâine din cer (Ioan 6:30-35)
2. Isus dăruiește viața veșnică
A. Privește la Fiul (Ioan 6:36-40)
B. Ascultă-L pe Tatăl (Ioan 6:41-47)
3. Isus este Pâinea Vieții
A. Neînțeles de cei mulți (Ioan 6:48-52)
B. Această pâine dă viață veșnică (Ioan 6:53-58)

Ucenicizare
Este foarte ușor pentru noi, azi, să privim spre mulțimile care l-au
urmat pe Isus, iar apoi L-au renegat. Totuși, trebuie să fim atenți deși nu
suferim de aceeași deficiență spirituală. Putem însă deveni atât de
preocupați de nevoile noastre pământești de zi cu zi, încât să neglijăm
unele nevoi spirituale. Ocupați cu grijile acestei lumi, uităm uneori cele
mai importante lucruri care ne dau cu adevărat viață: împărtășirea
zilnică a vieții lui Isus astfel încât noi să locuim în El și El în noi.
Aplicaţie practică
Imaginează-ți că recomanzi din toată inima un restaurant, tuturor
prietenilor tăi care nu au ce mânca. De ce ai vrea asta? De ce ai vrea să
meargă la acel restaurant dacă tu însuți n-ai mâncat acolo?
Tot astfel, tu nu poți fi interesat ca oamenii să aibă o relaţie zilnică
cu Isus care să le dea viaţă spirituală, dacă tu însuți nu mergi la El cu
regularitate pentru a avea viață spirituală! Aceasta este o oportunitate ca tu
să-ți examinezi „dieta zilnică” de hrană spirituală care te susține. Apoi, ia
viața primită de la Domnul și împărtășește-o cu alții.
Studiu suplimentar
Luni

Pâinea din cer
Exod 16:9-18

Marţi

Pâinea programată miraculos
1 Impărați 17:10-16

Miercuri

Ospățul bucuriei
Estera 9:17-22

Joi

Încrede-te în protecția lui Dumnezeu
Luca 12:22-32

Vineri

Harul suficient
2 Corinteni 12:1-10

Sâmbătă

Îngrijit prin Hristos
Filipeni 4:10-20

Isus, Lumina lumii

– 2 august 2015

Text biblic de studiat:
Ioan 1:4–9; 3:19–21; 8:12; 9:1–41; 12:46–50
Versetul de aur: Ioan 8:12
„Isus le-a vorbit din nou şi a zis: «Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează
pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii».”
(VDCC)
„Isus le-a vorbit din nou: – Eu sunt lumina lumii. Cel ce Mă urmează pe
Mine nu va umbla niciodată în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”
(NTR)
Adevărul central
Hristos dăruiește lumină spirituală și morală.
Focus
Mărturisirea faptului că Isus este Lumina lumii și umblarea în lumina
dăruită de El.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să explice în ce fel Isus este Lumina lumii.
2. Să se bucure că au fost eliberați de orbirea spirituală.
3. Să se angajeze să umble zilnic în lumina lui Isus.
Schiţa lecţiei
1. Lumina revelată
A. Lumina biruiește întunerecul (Ioan 1:4-8)
B. Urmează Lumina (Ioan 1:9, 8:12)
2. Vino la Lumină
A. Lumina demască starea noastră spirituală (Ioan 3:19-21)
B. O alegere personală (Ioan 12:46-50)
3. Lumina dă vedere
A. Vindecați de orbire fizică (Ioan 9:1-7)
B. Vindecați de orbire spirituală (Ioan 9:35-41)

Ucenicizare
E periculos să suferi de orbire spirituală. Astăzi e ziua potrivită pentru a-ți
cerceta viața. Începe prin a-l ruga pe Domnul să facă să strălucească Lumina Sa în
fiecare cotlon al vieții tale: în gânduri, în atitudini, în convingeri și în fapte.
Cere-i Duhului Sfânt să-ți descopere care sunt „unghiurile tale moarte”.
Caută lumina de viață dătătoare a lui Dumnezeu, fiind gata să-ți mărturisești
păcatele și să ceri iertare.
În cele din urmă, roagă-te Domnului ca prin puterea Duhului Său cel Sfânt
El să facă să lumineze lumina Sa printre membrii familiei tale, printre prieteni,
precum și prinre alții care încă umblă în întuneric spiritual și moral.
Aplicaţie practică
Fiecare credincios este chemat să fie o lumină în această lume întunecată.
Aceasta nu înseamnă că ne suntem nouă înșine lumină, ci că Isus este Lumina.
Noi doar reflectăm lumina Sa curată și glorioasă. Priviți în jur. Unde, în
comunitatea dvs., vi se pare că întunericul este predominant și puternic? Folosiți
această constatare ca imbold pentru a vă ruga împreună. Rugați-L pe Dumnezeu
să trimită Lumina Sa în acele locuri întunecate. Fiți sensibili la modurile în care
Domnul ar putea să vă cheme să fiți o lumină sau să îi sprijiniți pe alții să fie o
lumină în acele locuri.
Studiu suplimentar
Luni

Dumnezeu a făcut lumina.
Geneza 1:1-5

Marţi

Domnul este Lumina mea.
Psalmul 27:1-14

Miercuri Lumina Neamurilor
Isaia 49:5-10
Joi

Isus, Lumina
Luca 2:25-32

Vineri

Lumină într-un loc întunecat
2 Petru 1:16-21

Sâmbătă Lumina Mielului
Apocalipsa 21:22-27

Isus, Lumina lumii

– 9 august 2015

Text biblic de studiat:
Ioan 10.1-30
Versetul de aur: Ioan 10:11
„Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi.” (VDCC)
„Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi.

(NTR)

Adevărul central
Isus Şi-a dat viaţa pentru ca noi să avem viaţă veşnică.
Focus
Să-i mulţumim Domnului Isus pentru că El este Păstorul nostru şi să-L
urmăm.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să explice de ce sintagma „Bunul Păstor” este potrivită ca să-L descrie
pe Domnul Isus.
2. Să mulţumească din toată inima lui Dumnezeu care ni L-a dat pe
Domnul Isus ca să fie Bunul nostru Păstor.
3. Să fie determinaţi să Îl urmeze pe Domnul Isus aşa cum oile urmează
pe păstor, bazându-se pe călăuzirea şi purtarea de grijă a lui Isus.
Schiţa lecţiei
1. Isus conduce şi salvează
A. Oile recunosc vocea păstorului (Ioan 10:1-6)
B. Păstorul protejează şi oferă hrană (Ioan 10:7-10)
2. Isus Şi-a dat propria viaţă
A. Bunul Păstor rămâne cu noi (Ioan 10:11-13)
B. O singură turmă prin jertfa lui Isus (Ioan 10:14-18)
3. Isus dă viaţă veşnică
A. Nu Mesia pe care Îl aşteptau oameni (Ioan 10:22-26)
B. Credeţi şi urmaţi pe Isus (Ioan 10:27-30)

Ucenicizare
În momente diferite din viaţa noastră, simţim că avem nevoie de Păstor în
feluri diferite. Uneori nevoia de siguranţă pe care ne-o oferă staulul este acută.
Alteori, suntem în locuri întunecate şi primejdioase şi avem nevoie de călăuzirea
Păstorului. Dacă reflectaţi acum la viaţa voastră, cum a fost Isus Păstorul cel Bun
pentru voi?
Făceţi-vă timp în săptămâna care urmează şi gândiţi-vă ce înseamnă să faci
parte din turma lui Isus. Ca Păstor al nostru, Isus ne-a chemat la o viaţă din
abundenţă, acum şi în eternitate alături de El. Această viaţă din abundenţă este o
relaţie apropiată, crescândă, plină de bogăţie cu Dumnezeu - prin Isus Hristos.
Haideţi să ne hotărâm în inimile noastre să Îl urmăm pe Isus, Păstorul cel bun, în
tot ceea ce facem!
Aplicaţie practică
Mulţi oameni sunt în căutarea a ceva în care să creadă şi a cuiva pe care să-l
urmeze. Gândiţivă la moduri în care noi – atât ca indivizi, cât şi ca biserică locală
– putem îndrepta privirea oamenilor spre Isus, Păstorul cel bun. Ei au nevoie să
audă Vestea bună că Isus a murit pentru ei ca ei să poată să-L cunoască pe El şi să
primească viaţa veşnică.
Studiu suplimentar
Luni

Un păstor curajos.
1 Samuel 17.32-37

Marţi

Domnul este Păstorul meu.
Psalmul 23:1-6

Miercuri Păstorul care cercetează.
Ezechiel 34:11-16
Joi

Găsind oaia pierdută.
Luca 15:1-7

Vineri

Marele Păstor.
Evrei 13:17-21

Sâmbătă Păstorul cel Mare.
1 Petru 5:1-4

Isus, adevărata viță

– 16 august 2015

Text biblic de studiat:
Ioan 15:1-27
Versetul de aur: Ioan 15:5
„Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine
rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face
nimic.”
(VDCC)
„Eu sunt viţa, iar voi sunteţi mlădiţele. Cel care rămâne în Mine şi
în care rămân Eu aduce mult rod, pentru că despărţiţi de Mine nu
puteţi face nimic.”
(NTR)
Adevărul central
Rămânerea în Hristos produce viața creștină roditoare!
Focus
Să recunoaștem că Isus este adevărata viță și să rămânem în El!
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să identifice vierul, rodirea și mlădițele neroditoare în Ioan
capitolul 15.
2. Să se bucure în pacea și siguranța care vin din rămânerea în
iubirea lui Hristos.
3. Să dorească a fi roditori pentru Hristos.
Schiţa lecţiei
1. Vița și mlădițele
A. Grădinarul curăță ramurile (Ioan 15:1-3)
B. Mlădițele trebuie să fie roditoare (Ioan 15:4-6)
2. Rămâi în viță
A. Continuă în dragostea lui Hristos (Ioan 15:7-10)
B. Iubește-ți semenii (Ioan 15:11-15)
3. Rodește
A. Aleși pentru rodire (Ioan 15:16-21)
B. Duhul ne ajută să rodim (Ioan 15:26,27)

Ucenicizare
Imaginează-ți o viță-de-vie cu tulpina lemnoasă, puternică. Privește
ramurile care cresc ordonat, sănătos, planificat. Vezi ramurile încarcate
cu fructe. Este munca grădinarului! Te regăsești în acest tablou?
Ce lucrează grădinarul ca tu să rodești? Ce sentimente îți dă această
imagine? Privește fața gradinarului când vede rodul. Vezi pe fața Lui
satisfacție?
El lucrează pentru productivitatea viei, nu să o distrugă.
Exemplul cu fructele ne poate face să gândim în mod pasiv despre
relația noastră cu Domnul. Însă, învățătura lui Isus vine să ne schimbe
acest mod de a gândi. Noi trebuie să rămânem în El, ceea ce înseamnă că
lucrăm la relația noastră cu El. Cuvântul Său rămâne în noi când
dezvoltăm disciplina studiului Bibliei. Rămânem în dragostea lui Hristos
când ascultăm de porunca Lui de a-i iubi pe semeni.
Nu putem face nimic fără El, dar dacă rămânem în El aducem
multă roadă.
Aplicaţie practică
Rodirea pentru Hristos implică mai multe lucruri. Printre altele, să
ajungi la alții cu Evanghelia în așa fel încat ei să devină mlădițe în viță.
Gândește-te la oamenii din anturajul tău. Găsește moduri în care poți să
le mărturisești acestora despre Hristos.
Studiu suplimentar
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă

O vie roditoare
Genesa 49:22-26
Israel, via Domnului
Psalm 80:7-15
Parabola viei
Isaia 5:1-7
Cunoscut după roade
Matei 7:15-23
Viața duhovnicească
Romani 8:1-10
Viața plină de rod
Efeseni 5:15-21

Isus, învierea și viața

– 23 august 2015

Text biblic de studiat:
Ioan 19:28-20:31
Versetul de aur: Ioan 11:25
Isus i-a zis: "Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar
dacă ar fi murit, va trăi.”
(VDCC)
„Isus i-a zis: – Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va
trăi chiar dacă moare.”
(NTR)
Adevărul central
Isus Hristos a murit și a înviat ca să ne dea viață veșnică.
Focus
Să știm că Isus a înviat din morți și să credem în El ca Mântuitorul,
Fiul lui Dumnezeu.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să descrie evidențe ale morții și îngropării lui Isus și să
spună ce importanță are aceasta.
2. Să creadă că Isus este Hristosul înviat, Fiul lui Dumnezeu.
3. Să prezinte altora vestea despre Isus, Salvatorul cel viu.
Schiţa lecţiei
1. Isus a murit și a fost îngropat
A. Isus și-a dat viața (Ioan 19:28-30)
B. Trupul Lui a fost îmbălsămat (Ioan 19:38-42)
2. Isus a înviat din morți
A. Apropiații lui Isus au mers la mormânt (Ioan 20:1-8)
B. Mulți îl văd pe Domnul înviat (Ioan 20:19-20)
3. Isus este Domn și Dumnezeu
A. Toma crede în cele din urmă (Ioan 20:24-28)
B. Noi Îi suntem de asemenea martori (Ioan 20:29-31)

Ucenicizare
Ce dovezi avem pentru învierea lui Isus? Multe dintre acestea se află
în Evanghelia după Ioan. Noi am citit mărturia urmașilor Săi, care includ
bărbați, femei, oameni de stat, oameni care la început s-au îndoit,
îndrăzneți și timizi.
Cunoscând aceste evidențe ne putem întări în credință. Acestea au
fost scrise ca noi să putem ști că Isus a murit apoi a înviat.
Cunoașterea nu este suficientă întotdeauna. Trebuie să credem și să
acționăm în consecință, primindu-L pe Isus ca Mântuitor și Domn.
Când noi venim la credința în Isus putem spune și altora cum pot să
vină și să-L cunoasca pe Isus ca salvator personal. Avem promisiunea că
toți cei care cred în El au viață veșnică. Această veste bună primește
valoare când o împărtășim.
Aplicaţie practică
Ce ai dori să-i transmiți unui prieten pierdut ca să cunoască de ce ești
creștin?
Ia-ți ceva timp în această săptămână pentru a stabili o modalitate în
care să împărtășești vestea bună cu cineva, folosind Ioan 20:31 ca punct
de pornire.
Studiu suplimentar
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă

Speranța învierii
Iov 19:21-27
Izbăvire de la moarte
Psalm 116:7-17
Cei morți vor învia
Isaia 26:16-19
Hristos va învia morții
Ioan 5:24-29
Aceasta este Viața Veșnică
Ioan 17:1-3
Înviați cu Hristos
Coloseni 3:1-4

BISERICA
Dacă veţi întreba diferite persoane ce le trece prin minte atunci
când aud cuvântul „biserică” veţi descoperi că, de obicei, în societatea
occidentală cuvântul este asociat cu o clădire sau un sanctuar. Vorbim
despre a merge „la biserică” sau invităm alţi oameni să vină la „biserica
noastră”. Acestea sunt două exprimări care pot să indice că, probabil,
nu avem o înțelegere biblică a ceea ce este Biserica.
Această serie de studiu are scopul de a ne ajuta să ajungem la o
înțelegere mai biblică a ceea ce este Biserica. Primul studiu explorează
natura Bisericii. Biserica este trupul viu al lui Hristos, o comunitate de
credință care are la bază persoana lui Isus Hristos. Simbolurile pentru
Biserică prezentate în Biblie ne vor oferi o perspectiva mai detaliată
despre natura sa și vor da relevanță Bisericii în lumea de astăzi.
Mulți oameni merg la biserică. Însă prezenţa la slujbele divine de
închinare este tot ce se cere de la membrii bisericii? Al doilea studiu din
această serie evidențiază unele dintre responsabilitățile creștinilor, ca
parte a unei comunităţi de credință. Susţinerea şi creşterea spirituală a
altora, sprijinirea lucrărilor bisericii și slujirea sunt considerate
responsabilități în acest studiu.
Biserica nu serveşte doar o comunitate locală de credincioși, ea
are, de asemenea, o misiune la nivel global. Ca parte a Bisericii
universale, Biserica locală trebuie să participe la îndeplinirea Marii
Trimiteri lui Hristos de a duce vestea bună a Evangheliei tuturor
oamenilor. Al treilea studiu din această serie explorează această
misiune a Bisericii la nivel global.
Studiul final din această serie ne amintește că biserica se
confruntă cu opoziția și cu persecuția. În acest studiu, vom afla că
trebuie să anticipăm persecuția, să susținem credincioșii care trec prin
suferinţă și să ne dedicăm slujirii cu credință a Domnului Isus în ciuda
opoziției.

Natura Bisericii

– 30 august 2015

Texte biblice de studiat:
Matei 16:13-19; Faptele Apostolilor 20:28; 1 Corinteni 3:9-11;
Efeseni 1:22,23; 2:13-22; 5:25-27.
Versetul de aur: Efeseni 5:29-30
„Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl
îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; pentru că noi suntem
mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.”
(VDCC)
„Fiindcă nimeni nu şi-a urât vreodată trupul, ci îl hrăneşte şi are
grijă de el, aşa cum face şi Cristos pentru Biserică. Căci noi suntem
mădulare ale trupului Său, („carne din carnea Lui şi os din oasele Lui”).”
(NTR)
Adevărul central
Biserica este trupul viu al lui Hristos!
Focus
Să explorăm esenţa Bisericii şi să afirmăm relevanţa ei pentru
vremurile pe care le trăim.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să descrie importanţa temeliei pe care este zidită Biserica.
2. Să explice în ce fel simbolurile utilizate să descrie Biserica
se raportează la credincioşi.
3. Să recunoască relevanţa Bisericii în lumea contemporană.
Schiţa lecţiei
1. Temelia Bisericii
A. Isus Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu (Matei 16:13-19)
B. Nicio altă temelie (1 Corinteni 3:10-11)
2. Simboluri ale Bisericii
A. Turmă de oi (Fapte 20:28)
B. Un ogor; O clădire (1 Corinteni 3:9)
C. Trupul lui Hristos (Efeseni 1:22-23)
D. Mireasa lui Hristos (Efeseni 5:25-27)

3. Comunitate de credinţă
A. Împăcaţi de Hristos (Efeseni 2:13-18)
B. Devenind un Templu sfânt (Efeseni 2:19-22)
Ucenicizare
În acest studiu am explorat natura Bisericii. Putem folosi ceea ce
am învăţat ca să vedem ce gândim despre Biserică şi despre locul nostru
în ea. În primul rând, temelia Bisericii este Hristos şi lucrarea Sa răscumpărătoare. Ne gândim la Biserica doar ca la un grup social sau ca la un
grup de oameni care se unesc pentru că au ajuns să cunoască pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor?
În al doilea rând, recapitulând simbolurile Bisericii, să ne verificăm
progresul nostru. Cum ne evaluăm noi ca membri în turma lui Dumnezeu?
Ca parte a trupului lui Hristos, lucrăm noi în armonie cu toți ceilalți membri?
Anticipăm și ne pregătim noi cu nerăbdare pentru venirea Mirelui?
În al treilea rând, suntem o comunitate de credință în care Hristos
trăiește prin Duhul Său, pentru că suntem oameni care au fost împăcați
cu Dumnezeu. Felul în care trăim reflectă această realitate? Biserica este
relevantă în lumea de astăzi atunci când noi trăim ca trup al lui Hristos.
El poate lucra prin noi pentru a aduce la pocăinţă oameni care spiritual
sunt departe de Dumnezeu, făcând din ei pietre vii în templul sfânt în care
Hristos locuiește prin Duhul Său.
Aplicaţie practică
Provocaţi pe ascultători să se gândească la moduri în care pot fi
membri activi ai corpului Hristos în această săptămână. Consultați-vă cu
pastorul dvs. pentru eventualele oportunități de slujire în comunitatea din
care faceţi parte, amintindu-vă întotdeauna că scopul final al slujirii
creștine este mântuirea sufletelor.

Studiu suplimentar
Luni
Prezenţa glorioasă a lui Dumnezeu
Exod 40:34-38
Marţi
Piatra din capul unghiului
Psalm 118:19-24
Miercuri
Plăcerea Domnului
Isaia 62:1-5
Joi
Templul lui Dumnezeu
1 Corinteni 3.12-17
Vineri
Părtăşie la Evanghelie
Filipeni 1:3-11
Sâmbătă
Poporul lui Dumnezeu
1 Petru 2.1-10

Responsabilităţile membrilor Bisericii

– 6 septembrie 2015

Text biblic de studiat:
Romani 15:1-7; 2 Corinteni 9:1-12
Versetul de aur: Evrei 10:25
„Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm
unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.” (VDCC)
„Să nu renunţăm să ne adunăm laolaltă, aşa cum obişnuiesc unii, ci să ne
încurajăm unii pe alţii, cu atât mai mult cu cât vedeţi că Ziua se apropie!” (NTR)
Adevărul central
Creştinii sunt chemaţi să se edifice reciproc, să sprijine lucrările Bisericii şi să
îi ajute pe cei nevoiaşi.
Focus
Sublinierea şi asumarea responsabilităţilor fiecărui credincios în Biserică.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să recunoască faptul că au responsabilitatea de a-i edifica pe ceilalţi
creştini.
2. Să mărturisească necesitatea sprijinirii lucrărilor Bisericii.
3. Să identifice modalităţi practice de a veni în ajutorul celor nevoiaşi.
Schiţa lecţiei
1. Edificarea reciprocă
A. Edifică-i pe cei slabi (Romani 15:1-7)
B. Respectă-i pe conducătorii Bisericii (1 Tes. 5:12,13)
2. Sprijinirea lucrărilor Bisericii
A. Seamănă generos (2 Cor. 9:6-9)
B. Culege roadele generozităţii (2 Cor. 9:10-13)
3. Ajutorarea celor nevoiaşi
A. Slujeşte-le celor nevoiaşi din Biserică (Fapte 6:1-7)
B. Ajută-i pe cei aflaţi în necaz (Iacov 1:27)

Ucenicizare
Un astfel de studiu ne cheamă la fapte! Trebuie să găsim modalităţi de a pune
în practică ceea ce am învăţat astăzi. În fiecare adunare există credincioşi care au
nevoie de încurajare, inclusiv cei aflaţi în slujbe de conducere. Să ne promitem că
vom găsi căi de a-i edifica!
De asemenea, trebuie să găsim modalităţi de a sprijini diferitele lucrări din
Biserica din care facem parte. Dincolo de faptul că ne rugăm, trebuie să vedem cum
ne putem implica, fie în mod repetat, fie atunci când situaţia o cere.
Fii mereu gata să-i observi pe cei nevoiaşi, în adunare şi în afara ei. Să căutăm
să găsim moduri de a fi o binecuvântare pentru aceştia.
Aplicaţie practică
Interesaţi-vă de nevoile bisericii locale sau ale unei alte organizaţii creştine
din zonă, cum ar fi nevoile alimentare sau cele legate de supravegherea copiilor.
Hotărâţi, apoi, cum puteţi fi de folos celor care au nevoia respectivă. Dacă faceţi
parte dintr-o biserică mai mare, programaţi mai multe date şi variante, pentru ca
le oferi posibilitatea câtor mai mulţi să se implice.
Studiu suplimentar
Luni

Uns pentru a sluji
Numeri 11:24-29

Marţi

Mâini deschise
Deuteronomul 15:7-11

Miercuri

Bunătatea în acţiune
2 Samuel 9:1-11

Joi

Rugăciunea lui Isus pentru unitate
Ioan 17:20-26

Vineri

Daruri spirituale
1 Corinteni 12:1-7

Sâmbătă

O purtare ca cea a lui Hristos
Efeseni 4:25-32

Misiunea globală a Bisericii

– 13 septembrie 2015

Text biblic de studiat:
Psalmul 67:1-4; Isaia 42:1,6,7; Matei 24:14; Luca 4:18-20; 24:46-49;
Faptele apostolilor 11:19-26; 13:46-49; Romani 9:25,26
Versetul de aur: Evrei 10:25
„Apoi le-a zis: «Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia
la orice făptură.»”
(VDCC)
„Apoi le-a zis: «Duceţi-vă în toată lumea şi vestiţi Evanghelia la orice
făptură!»”
(NTR)
Adevărul central
Hristos a însărcinat Biserica să ducă Evanghelia la toţi oamenii.
Focus
Să acceptăm şi să participăm la chemarea Bisericii de a vesti
evanghelia în toată lumea.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să afirme că Vechiul Testament a prevestit misiunea globală a Bisericii.
2. Să identifice învăţăturile lui Hristos cu privire la misiunea
evanghelistică a Bisericii.
3. Să caute pe Dumnezeu pentru a vedea ce rol poate juca fiecare în
câştigarea celor pierduţi pentru Hristos – de acasă şi în întreaga lume.
Schiţa lecţiei
1. Prevestită în Vechiul Testament
A. Slujitor al misiunii Domnului (Isaia 42:1,6-7)
B. Dorinţa de a ajunge la toate popoarele exprimată (Psalmul
67:1-4; Romani 9:25-26)
2. Subliniată de Hristos
A. Misiunea lui Isus (Luca 4:18-20)
B. Misiunea ucenicilor lui Isus (Matei 24.14; Luca 24:46-49)
3. Începută de Biserica Primară
A. Transmiterea mesajului tuturor oamenilor (Fapte 11:19-26)
B. Extinderea intenţionată a misiunii (Fapte 13:46-49)

Ucenicizare
Dumnezeu vrea ca toți oamenii să audă vestea mântuirii. Unul dintre
cele mai cunoscute versete din Biblie - Ioan 3:16 -, ne aduce aminte de
dragostea lui Dumnezeu pentru toată lumea de pe pământ și de dorinţa Sa
ca nimeni să nu piară, ci toți să aibă viață veșnică.
Implicarea unei biserici în îndeplinirea misiunii sale la nivel global se
întâmplă numai atunci când creştinii își asumă individual o perspectivă
mondială și se implică în misiune. Familiarizați-vă cu misionarii pe care
biserica voastră îi susţine. Slujirea lor vă oferă o modalitate de a vă implica
personal în misiune la nivel mondial. Puteți face acest lucru prin
intermediul suportului pe care îl oferiţi – financiar și în rugăciune.
Aplicaţie practică
De multe ori uităm că lumea începe de la propria noastră ușă din față,
dacă nu din propriile noastre case. Să-i cerem lui Dumnezeu să ne facă
conștienţi de persoanele pe care le cunoaștem sau de cele cu care venim în
contact care sunt deschise să audă Vestea Bună. Să cerem Domnului să ne
deschidă ușile oportunităţilor de a împărtăși Evanghelia și să ne ajute să
prezentăm Vestea Bună într-un mod cât mai clar.
Studiu suplimentar
Luni

Mesager al veştilor bune
Isaia 40:1-5

Marţi

O misiune refuzată
Iona 1:1-10

Miercuri

Misiunea înfăptuită
Iona 3:1-10

Joi

Instrucţiuni pentru misiune
Marcu 6:7-13

Vineri

Dorinţa de a-L urma pe Isus
Ioan 12.23-26

Sâmbătă

Mesajul salvării (mântuirii)
Romani 3:21-26

Persecuţia Bisericii

– 20 septembrie 2015

Text biblic de studiat:
Matei 5:10-12; 24:9-14; Luca 21:12-15; Fapte 4:8-20; 5:27-32; 8:1-8;
12:1-5; 2 Corinteni 4:8-11
Versetul de aur: Ioan 16:33
„V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea
necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.»”
(VDCC)
„V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea
necazuri; dar curaj, Eu am învins lumea!»”
(NTR)
Adevărul central
Urmaşii lui Hristos trebuie să fie pregătiţi să înfrunte persecuţia.
Focus
Să anticipăm persecuţia, să sprijinim pe credincioşii care suferă din
cauza persecuţiilor şi să ne dedicăm scopurilor lui Dumnezeu.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să accepte faptul că cei credincioşi sunt şi vor fi prigoniţi şi să se
pregătească să îndure persecuţia dacă va veni.
2. Să ia în considerare faptul că Dumnezeu sprijină pe cei persecutaţi şi să
fie gata să-i ajute şi ei pe cei prigoniţi.
3. Să înţeleagă că Dumnezeu poate folosi persecuţia pentru a-Şi duce la
îndeplinire planurile pentru Biserică şi pentru întreaga lume.
Schiţa lecţiei
1. Anticipaţi persecuţia
A. Isus ne-a avertizat că vom fi prigoniţi (Matei 24:9-14)
B. Biserica Primară a experimentat persecuţia (Fapte 12:1-5)
2. Aşteptaţi ajutor în persecuţie
A. Isus i-a ajutat pe cei persecutaţi (Luca 21:12-15)
B. Ascultaţi de Dumnezeu în persecuţie (Fapte 4:8-10, 18-20; 5:27-32)
3. Găsiţi scopul lui Dumnezeu în persecuţie
A. O răsplată cerească (Matei 5:10-12)
B. Înaintarea Evangheliei (Fapte 8:1-8)
C. Isus Hristos este revelat (descoperit) (2 Corinteni 4:8-11)

Ucenicizare
Persecuția este încă parte a experienței creștine. Avem nevoie să ne
pregătim pentru aceasta. Într-o lume decisă să numească ceea ce este rău ca
fiind bun, și ceea ce este bun ca fiind rău, persecutarea celor care stau de
partea adevărului și vor să trăiască în conformitate cu Cuvântul lui
Dumnezeu pare sigură. Poate că nu va lua forma unei opoziții violente, dar
persecuția poate apărea şi în alte forme de opoziție, cum ar fi forme subtile
de maltratare prin atacuri verbale sau psihologice.
De asemenea, trebuie să ne rugăm pentru credincioșii persecutați din
întreaga lume și pentru a găsi modalități de ai sprijini. Deși s-ar putea să nu-i
întâlnim vreodată, rugăciunile și sprijinul nostru poate face o diferenţă
pentru cei care sunt persecutaţi.
Aplicaţie practică
Recunoaşteţi faptul că credincioșia în mijlocul persecuției este o
mărturie pentru cei nemântuiţi. Ţineţi minte acest lucru atunci când vă
confruntați cu orice formă de persecuție din cauza credinței voastre.
Angajaţi-vă să rămâneţi credincioşi lui Hristos, indiferent de costuri.
Studiu suplimentar
Luni

Providenţa lui Dumnezeu în încercări
Exodul 12.31-40

Marţi

Rugăciune pentru izbăvire
Psalmul 7.1-10

Miercuri

Înfrângerea prigonitorului
Daniel 7.23-27

Joi

Avertizări pentru Biserică
Fapte 20.28-32

Vineri

Chemare la credincioşie până la moarte
Apocalipsa 2.8-11

Sâmbătă

Promisiune pentru o Biserică credincioasă
Apocalipsa 3-7-13

TRIUMFUL ÎMPĂRĂȚIEI LUI
HRISTOS
Unul dintre factorii de atracție a multor concursuri sportive este acela
că câștigătorul nu este decis decât la expirarea timpului de joc. Tensiunea și
anticiparea sunt parte din ceea ce face ca astfel de concur-suri să fie
interesante și captivante de privit.
Există un război purtat între Împărăția lui Hristos și împărăția lui
Satan. Dar spre deosebire de evenimentele sportive mai sus amintite,
câștigătorul este deja cunoscut. Această serie de lecțiuni ne va ajuta să
înțelegem triumful împărăției lui Hristos. Iată ce vom studia în aceste șapte
studii:
Studiul 1: Vom urmări pe Dumnezeu la lucru în istoria omenirii
pentru a întemeia Împărăția lui Hristos. Printr-un vis dat unui împărat
păgân, Dumnezeu a revelat că El este suveran și că această lume este sub
controlul Său.
Studiul 2: Vom observa cum prima venire a lui Hristos în lume a fost
prevestită cu mult înainte ca El să fie născut și cum a doua Sa venire va
aduce domnia Lui victorioasă.
Studiul 3: Vom examina ceea ce ne învață Biblia despre Antihrist –
persoana ridicată de Satana în vremurile din urmă pentru a I se opune lui
Dumnezeu.
Studiul 4: Vom învăța că mânia dreaptă a lui Dumnezeu va fi arătată
împotriva celor nemântuiți. Vestea bună este că oamenii pot fi scăpați acum
de mânia lui Dumnezeu, prin credința în Hristos.
Studiul 5: Hristos se va întoarce pe pământ pentru a-l învinge pe
Antihrist și ca să domnească peste pământ timp de o mie de ani. Vom
identifica evenimente legate de întoarcerea lui Hristos și ce înseamnă
revenirea Sa în funcție de modul în care trăim astăzi.
Studiul 6: Hristos este Judecătorul . El va răsplăti pe credincioși
pentru slujirea lor față de El și va judeca, de asemenea, pe cei răi și pe
Satana.

Studiul 7: Dumnezeu va aduce la finalizare planul Său de mântuire,
atunci când El va creea un cer nou și un pământ nou.
Studierea sfârșitul lumii este benefică pentru noi, ca și creștini,
pentru că atunci când aceste evenimente vor avea loc vom putea fi siguri că
Dumnezeu este în controlul acestei lumi și implicit al vieților noastre,
aceasta determinându-ne să facem tot ce putem pentru a răspândi
Evanghelia înainte de revenirea lui Hristos. Și nu în ultimul rând, suntem
chemați să ne închinăm lui Dumnezeu - Creatorul, Mântuitorul și Regele
nostru.

Împărăția veșnică a lui Hristos – 27 septembrie 2015
Texte biblice de studiat:
Daniel 2:26–45; 1 Tesaloniceni 2:10–12; Evrei 12:28.
Versetul de aur: Luca 1:32-33
„El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu
Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui
Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.”
(VDCC)
„El va fi mare şi va fi numit «Fiul Celui Preaînalt», iar Domnul
Dumnezeu Îi va da tronul strămoşului Său, David. Va împărăţi peste casa
lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit!”
(NTR)
Adevărul central
Dumnezeu lucrează prin Hristos ca să întemeieze Împărăţia Sa!
Focus
Să observăm pe Dumnezeu la lucru în istoria omenirii – pentru a
întemeia Împărăţia lui Hristos –, ca să trăim într-un mod vrednic de
Împărăţia şi gloria Sa.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să recunoască lucrarea lui Dumnezeu în istoria omenirii.
2. Să aprecieze nădejdea pe care o capătă când devin parte a
Împărăţiei lui Hristos.
3. Să se angajeze în respectarea priorităţilor veşnice, ca să trăiască într-un mod vrednic de Împărăţia şi gloria lui Hristos.
Schiţa lecţiei
1. Visul lui Nebucadneţar
A. Dumnezeu descoperă taine (Daniel 2:26-30)
B. O statuie imperfectă (Daniel 2:31-35)
2. Ridicarea şi căderea împărăţiilor
A. Nebucadneţar: primul dintre cei 4 (Daniel 2:36-38)
B. Toate împărăţiile pământeşti falimentează (Daniel 2:39-43)
3. Împărăţia durabilă a lui Hristos
A. O împărăţie care nu va fi distrusă (Daniel 2:44-45)
B. Să trăim într-un mod vrednic de Împărăţia lui Hristos (1 Tesaloniceni 2:10–12; Evrei 12:28)

Ucenicizare
Puțini nu ar fi de acord cu părerea că neînţelegerile care par să
înghită lumea noastră provoacă anxietate și incertitudine. Noi, creștinii,
avem un tratament pentru frică. Dacă ne vom concentra asupra Împărăției
pe care o vom moșteni, credința noastră în Dumnezeu va rămâne puternică. Dumnezeu ne dă o pace care poate oferi o mărturie puternică într-o
lume care are nevoie de speranță. De asemenea, credința noastră în Dumnezeu ar trebui să ne facă să trăim ca cetățeni ai Împărăției lui Hristos.
Acest lucru implică trăirea unei vieţi care să-i facă plăcere Regelui nostru
în fiecare aspect al vieții noastre: cum acționăm, cum vorbim, și chiar
cum gândim, dorind ca viețile noastre să fie expresia închinării înaintea
lui Dumnezeu, care „...ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a
strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui...” (Coloseni 1:13).
Aplicaţie practică
Dumnezeul care domneşte peste orice putere omenească îşi
doreşte cu pasiune să aibă cu noi o relaţie care să dureze veşnic. Ca şi
creştini, noi îi putem influenţa pe necredincioşi ca să devină cetăţeni ai
Împărăţiei veş-nice a lui Hristos folosindu-ne de evenimentele
contemporane, care arată în ce stare jalnică se află lumea aceasta şi
vorbindu-le despre nădejdea unei vieţi noi şi promisiunea moştenirii vieţii
veşnice în Împărăţia fără sfârşit a lui Isus Hristos.
Studiu suplimentar
Luni
Domnia lui Hristos decretată
Psalmul 2:1-12
Marţi
Prinţul păcii
Isaia 9:2-7
Miercuri
Împărat peste întreg pământul
Zaharia 14:1-9
Joi
Cetăţenie cerească
Filipeni 3.13-21
Vineri
Strămutaţi în Împărăţie
Coloseni 1:9-18
Sâmbătă
Hristos va împărăţi în vecii vecilor
Apocalipsa 11.13-17

Misiunea victorioasă a lui Hristos profeţită
– 4 octombrie 2015
Texte biblice de studiat:
Daniel 9:24-26; 1 Ioan 4:3-4; Apocalipsa 12:1-17.

Versetul de aur: Apocalipsa 12:10
„Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea,
puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui;
pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.”
(VDCC)
„Apoi am auzit în cer un glas puternic spunând: „Acum au venit mântuirea, puterea, Împărăţia Dumnezeului nostru şi autoritatea Cristosului
Său, căci acuzatorul fraţilor noştri a fost aruncat, a fost aruncat cel care
îi acuza înaintea Dumnezeului nostru zi şi noapte.”
(NTR)
Adevărul central
Încrezându-ne în Hristos, noi împărtăşim cu El biruinţa Sa asupra
păcatului şi a lui Satan!
Focus
Să proclamăm faptul că venirea lui Hristos şi victoria Lui au fost
profeţite şi să răspundem crezând în El!
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să demonstreze că înţeleg evenimentele sfârşitului lumii.
2. Să admită realitatea unui război spiritual între urmaşii lui
Hristos şi cei ai lui Satan.
3. Să împărtăşească victoria absolută a lui Hristos prin
credinţa în El.
Schiţa lecţiei
1. Unsul va veni
A. Şaptezeci de ori câte şapte (Daniel 9:24)
B. Unsul stârpit (Daniel 9:25-26)
2. Victoria lui Hristos asupra lui Satan
A. Femeia şi balaurul (Apocalipsa 12:1-6)
B. Balaurul învins (Apocalipsa 12:7-10)
3. Trăieşte în victoria lui Hristos
A. Credincioşii pot birui (Apocalipsa 12:11,12,17)
B. Fiţi în gardă (vegheaţi)! (1 Ioan 4:3-4)

Ucenicizare
Ca creştini, ne vom confrunta cu provocări la credința noastră în
Hristos. Ispitele și distrageri prezintă amenințări la hotărârea noastră de
a-L urma Hristos până la victoria finală. Noi putem deveni preocupaţi de
grijile acestei lumi și să uităm că suntem într-o luptă spirituală.
Trebuie să fim în gardă. Satana este la lucru pentru a se opune
planului lui Dumnezeu pentru această lume. El va încerca să ne facă să ne
îndepărtăm de trăirea noastră evlavioasă și de convingerea care reflectă
credința noastră în Hristos.
Aplicaţie practică
Multe persoane doresc să experimenteze speranța biruinței asupra
păcatului în veșnicie, însă eşuează în a accepta că pot primi astăzi, acum
această biruinţă. Reamintiți ascultătorilor că același Hristos care va birui
la sfârşitul vremii le oferă victoria în această viață.
Încheiaţi cu un timp de rugăciune. Întrebați dacă vreunul dintre
ascultători se luptă din cauza lipsei sentimentului de speranță și victorie
prin Hristos. Cereți celor prezenţi să se roage fiecare unul pentru altul.
Amintiți-le să păstreze în rugăciune persoana pentru care s-au rugat pe tot
parcursul săptămânii următoare.
Studiu suplimentar
Luni
Înfrângerea lui Satan prevestită
Geneza 3:1-7,24,25
Marţi
Venirea Robului Domnului, cel Ales
Isaia 42:1-8
Miercuri
Hristos este Unsul
Luca 4:19-26
Joi
Ajutorul oamenilor
Evrei 2.14-18
Vineri
Împotriviţi-vă diavolului!
1 Petru 5.6-11
Sâmbătă
Hristosul biruitor
Apocalipsa 1.12-18

Antihristul

– 11 octombrie 2015

Texte biblice de studiat:
Daniel 7:1-28; Apocalipsa 13:1-18; 14:6-13.
Versetul de aur: Apocalipsa 12:11
„Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor,
şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.”
(VDCC)
„Ei l-au învins prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor; ei
nu şi-au iubit viaţa, chiar până la moarte.”
(NTR)
Adevărul central
Cei care îl vor uema pe Antihrist în răzvrătirea sa împotriva lui
Dumnezeu şi a Hristosului Său vor suferi chinul veşnic.
Focus
Să vedem ce ne învaţă Biblia despre Antihrist şi cum să fim
credincioşi Domnuluii nostru Isus Hristos!
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să recapituleze ce învaţă Biblia despre Antihrist..
2. Să caute ajutorul lui Dumnezeu pentru a se putea împotrivi
puterilor celui rău care vor preceda apariţia lui Antihrist.
3. Să aleagă să rămână credincioşi Domnului Isus Hristos.
Schiţa lecţiei
1. Apariţia Fiarei
A. Cornul mic (Daniel 7:7,8,23-25)
B. Întemeiat de balaur (Apocalipsa 13:1-2)
2. Puterea Fiarei
A. Vindecarea naşte închinare (Apocalipsa 13:3-10)
B. Prorocul mincinos (Apocalipsa 13:11-18)
3. Închinătorii Fiarei judecaţi
A. Mântuirea şi judecata proclamate (Apocalipsa 14:6-12)
B. Binecuvântaţi sunt cei ce mor în Hristos! (Apocalipsa 14:3)

Ucenicizare
Într-o zi, Antihristul se va descoperi. Noi credem că acest lucru va
avea loc după răpirea Bisericii, dar duhul lui Antihrist este deja la lucru în
lume, chiar astăzi, de aceea, noi trebuie să ne hotărâm să fim credincioși
Domnului nostru Isus Hristos. Statornicia noastră va fi testată. Trebuie să
ne amintim câteva principii atunci când suntem tentați să ne abatem
atenția de la Hristos:
1. Să fim atenţi, căutând mereu pe Dumnezeu pentru discernământ
spiritual. Satana stă permanent la pândă, ca să ne abată de la calea cea
strâmtă şi dreaptă, de multe ori în moduri subtile.
2. Să fim credincioşi în studierea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu, pregătindu-ne pentru luptele spirituale din prezent și din viitor.
3. Să păstrăm o perspectivă eternă, amintindu-ne că încercările de
astăzi sunt temporare, în timp ce slava cerului va dura pentru totdeauna.
4. Să-L chemăm pe Dumnezeu, care este gata să ne ajute și să ne
împuternicească când facem apel la numele Lui.
Puterile răului ne vor testa credința în zilele care vor veni. Trebuie să
fim pregătiți pentru a răspunde cu hotărâre, reafirmând angajamentul
nostru față de Hristos.
Aplicaţie practică
Aşteptând revenirea lui Hristos, vedem că duhul lui Antihrist este la
lucru în lumea noastră. Putem lupta cu această influenţă demonică
râmânând de partea lui Hristos, indiferent de consecinţe şi proclamând
Evanghelia mântuitoare.
Studiu suplimentar
Luni
Vor apare hristoşi mincinoşi
Matei 24:23-27
Marţi
Omul fărădelegii
2 Tesaloniceni 2:1-12
Miercuri
Tăgăduitorul lui Hristos
1 Ioan 2:18-23
Joi
Rămâneţi în Hristos
1 Ioan 2:24-28
Vineri
Duhul lui Antihrist
1 Ioan 4:1-6
Sâmbătă
Atenţie la amăgire!
2 Ioan 1:5-9

Urgie şi mântuire

– 18 octombrie 2015

Texte biblice de studiat:
Daniel 12:1; 1 Tesaloniceni 5:1-11; Apocalipsa 15:1-8; 16:1-21.
Versetul de aur: 1 Tesaloniceni 5:9
„Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm
mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos.”
(VDCC)
„Căci Dumnezeu nu ne-a destinat pentru mânie, ci pentru a primi
mântuirea, prin Domnul nostru Isus Cristos.”
(NTR)
Adevărul central
Prin Hristos, omul poate fi salvat (mântuit) de urgia (mânia) lui Dumnezeu.
Focus
Să înţelegem că dreapta mânie a lui Dumnezeu se manifestă împotriva
necinstirii şi neascultării Lui și că salvarea de mânia lui Dumnezeu este
numai prin credința în Hristos!
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să îşi examineze propriile vieţi pentru a se asigura că sunt
gata să Îl întâlnească pe Hristos.
2. Să se gândească cum ar trebui să fie afectată viaţa fiecăruia
de realitatea faptului că dacă nu ne pocăim de păcatele
noastre va trebui să înfruntăm mânia lui Dumnezeu şi vom
avea parte de judecata şi osânda rezervată păcătoşilor.
3. Să se dedice împărtăşirii Evangheliei tuturor celor care nu
L-au primit pe Hristos ca mântuitor personal.
Schiţa lecţiei
1. Preludiul mâniei lui Dumnezeu
A. Cântarea lui Moise (Apocalipsa 15:1-4)
B. Cei şapte îngeri (Apocalipsa 15:5-8)
2. Declanşarea mâniei lui Dumnezeu
A. Primele şase potire (Apocalipsa 16:1-16)
B. Cel de-al şaptelea potir (Apocalipsa 16:17-21)
3. Mântuirea (salvarea) prin Hristos
A. Cartea (Cartea Vieţii Mielului) (Daniel 12:1)
B. Capătă mântuirea (salvarea) prin Hristos! (1 Tes. 5.1-11)

Ucenicizare
Noi trebuie să ne păstrăm speranța atunci când ne confruntăm cu
luptele dificile care apar în aceste zile din urmă pe care le trăim. Necredinţa și incertitudinea evidente în zilele de pe urmă pot provoca teamă,
descurajare și îndoială. Speranța (nădejdea) este antidotul perfect pentru
aceste provocări, chiar și în cele mai rele vremuri. Această nădejde este
găsită prin credința în Isus Hristos.
Nădejdea schimbă perspectiva noastră, amintindu-ne de recompensele veșnice, mult mai mari şi mai preţioase decât orice sacrificiu pe care îl
facem în această lume. Nădejdea, de asemenea, afectează comportamentul
nostru, chemându-ne la puritate, sacrificiu de sine și o dragoste profundă
pentru cei pierduți. Pe măsură ce ne confruntăm cu lumea în care trăim
aceste zile de pe urmă, să permitem nădejdii în Dumnezeu să ne călăuzească spre o închinare mai adâncă, o puritate mai puternică, și o dragoste
mai arzătoare pentru alții.
Aplicaţie practică
Îndemnaţi ascultătorii să identifice modalități specifice prin care pot
oferi un mesaj de speranță pentru colegii, vecinii şi prietenii care au
nevoie de salvare de mânia şi pedeapsa lui Dumnezeu.
Rambursarea insulte cu cuvinte blânde, arătând bunătate, schimbul
de încurajare sunt moduri de a construi relații care pot deschide ușile
pentru împărtășirea Evangheliei.
Studiu suplimentar
Luni
O zi de răzbunare a Domnului
Isaia 63:1-6
Marţi
Ziua Domnului
Ioel 2:30-32
Miercuri
Ziua Domnului este aproape
Ioel 3:9-16
Joi
Salvaţi de urgie prin Hristos
Romani 5:6-11
Vineri
Isus izbăveşte de mânia viitoare
1 Tesaloniceni 1:5-10
Sâmbătă
Dreapta judecată a lui Dumnezeu
2 Tesaloniceni 1:3-10

Întoarcerea triumfătoare a lui Hristos – 25 octombrie 2015
Texte biblice de studiat:
Daniel 7:13-27; Apocalipsa 11:15; 19:11 până la 20:6.
Versetul de aur: 1 Apocalipsa 19:11
„Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce
stătea pe el se cheamă „Cel credincios – şi „Cel adevărat”, şi El judecă şi
Se luptă cu dreptate.
(VDCC)
„Am văzut cerul deschis şi iată că era un cal alb. Cel ce îl călărea era
numit „Cel Credincios şi Adevărat”. El judecă şi se războieşte cu dreptate.”
(NTR)
Adevărul central
Hristos se va întoarce victorios pentru a domni.
Focus
Să identificăm evenimentele legate de descoperirea lui Hristos şi să
trăim în aşteptarea revenirii Lui!
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să se evalueze dacă sunt gata pentru cea de-a doua venire a
lui Hristos.
2. Să ia în considerare evenimentele la nivel mondial în
lumina victoriei şi domniei finale a lui Hristos.
3. Să trăiască cu nădejdea pe care o inspiră revenirea lui
Hristos şi viaţa veşnică pe care o vom trăi alături de El.
Schiţa lecţiei
1. Revenirea lui Hristos
A. Judecătorul cel drept (Apocalipsa 19:11-13)
B. Împăratul împăraţilor (Apocalipsa 19:14-16)
2. Biruinţa lui Hristos
A. Fiara declanşează războiul (Apocalipsa 19:17-19)
B. Fiara este învinsă (Apocalipsa 19:20-21)
C. Satan legat pentru o mie de ani (Apocalipsa 20:1-3)
3. Împărăţia lui Hristos
A. Martirii biruitori (Apocalipsa 20:4-6)
B. Biruinţa declarată (Apocalipsa 11:15)
C. Domnia lui Hristos (Daniel 7:13-14,18,27)

Ucenicizare
Credincioșii se confruntă cu multe lucruri astăzi. Cu toate acestea,
un lucru este sigur: victoria lui Hristos peste orice rău și orice putere,
inclusiv peste Satana și peste cei care îl slujesc. Acest adevăr oferă
credincioșilor un motiv de speranţă. Această viață nu durează mult timp
în comparație cu eternitatea. Necazurile temporare cu care ne
confruntăm pot fi dure, dar le putem depăși încrezându-ne în Domnul,
în Cuvântul Său și mărturisindu-i Lui eșecurile noastre.
Când avem de luptat în umblarea noastră cu Domnul, trebuie să ne
amintim că nu suntem singuri. Noi aparținem trupului lui Hristos Biserica - formată din frați și surori care sunt în aceeași călătorie și care
ne pot ajuta. Într-o zi, vom sta alături de El și ne vom bucura de biruinţa
Lui. Amintiți-vă, Hristos a biruit deja pe toţi dușmanii noștri; în El
suntem şi noi biruitori!
Aplicaţie practică
Gândiți-vă la trei persoane. Prima persoană ar trebui să fie un
credincios/credincioasă care are nevoie încurajare. A doua persoană ar
trebui să fie o persoană care a auzit Evanghelia, dar nu L-a acceptat
încă pe Hristos ca Mântuitor. A treia persoană ar trebui să fie un necredincios care probabil nu a auzit Evanghelia. Rugați-vă pentru aceste
trei persoane în săptămâna următoare.
Studiu suplimentar
Luni
Împărăţia păcii
Isaia 2:1-5
Marţi
Domnia lui Hristos prevestită
Daniel 2.34,35,44,45
Miercuri
Hristos va restaura pe poporul Său
Ţefania 3.8-13
Joi
Fiţi gata pentru revenirea lui Hristos
Matei 25.1-13
Vineri
Aşteptaţi cu răbdare întoarcerea Domnului
Iacov 5.7-11
Sâmbătă
Nădejdea care curăţeşte
1 Ioan 3:1-8

Răsplată şi pedeapsă

– 1 noiembrie 2015

Texte biblice de studiat:
Daniel 12:2-3; 1 Corinteni 3:10-15; Apocalipsa 19:6-10; 20:7-15.
Versetul de aur: Daniel 12.2
„Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii
pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.” (VDCC)
„Mulţi dintre cei ce dorm în ţărâna pământului se vor trezi, unii –
pentru viaţă veşnică, iar alţii – pentru ruşine şi veşnic dispreţ.” (NTR)
Adevărul central
Credinţa în Hristos este necesară pentru a scăpa de condamnarea eternă şi
pentru a primi răsplata vieţii veşnice.
Focus
Să examinăm verdictul final pe care Dumnezeu îl va da creştinilor, lui
Satan şi necredincioşilor şi să trăim credincioşi în Hristos.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să ia în considerare lucrurile care pot aduce răsplătiri veşnice.
2. Să demonstreze încrederea că numele lor sunt scrise în
Cartea Vieţii.
3. Să aleagă să trăiască o viaţă care va fi răsplătită din abundenţă.
Schiţa lecţiei
1. Răsplătirea credincioşilor
A. Exemple strălucitoare (Daniel 12:3)
B. Dovedirea lucrărilor prin foc (1 Corinteni 3.10-15)
C. Ospăţul nunţii Mielului (Apocalipsa 19:6-10)
2. Înfrângerea finală a lui Satan
A. Satana va fi dezlegat (Apocalipsa 20:7-9)
B. Satana învins pe vecie (Apocalipsa 20:10)
3. Judecata finală
A. Judecata finală profeţită (Daniel 12:2)
B. Judecata de la scaunul de domnie mare şi alb (Apocalipsa
20:11-15)

Ucenicizare
Creștinii nu trebuie să aștepte să ajungă în cer ca să fie „stele strălucitoare” ale înțelepciunii lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi putem arăta
înțelepciunea lui Dumnezeu astăzi, în viața noastră. Împărtăşirea în mod
deschis a promisiunilor Cuvântului lui Dumnezeu și trăirea unei vieţi de
credință vizibilă dezvăluie înțelepciunea lui Dumnezeu pentru viață tuturor
celor din jurul nostru. Viețile noastre trebuie să fie mărturii vii ale frumuseții
urmării lui Isus.
Felul în care trăim acum va conta în eternitate. Noi ne construim viețile
pe credința noastră în Hristos, convinşi că vom continua să Îi slujim în Împărăţia Sa veşnică. Scurta viață pământească este doar un antrenament pentru
misiunea noastră veșnică. După ce şi-a pus încrederea în Hristos, următorul
lucru important în viaţa unui credincios este să descopere locul său în slujirea
altora. Dacă nu ați descoperit încă care sunt darurile voastre pentru a sluji
altora în numele Domnului, începeţi acea călătorie astăzi. Vorbiţi cu un
creștin matur sau cu un pastor și împărtășiții dorinţele inimii dumneavoastră.
Exploraţi diferitele ocazii de a sluji. Fiţi dispuşi să învăţaţi și să creşteţi.
Amintiți-vă, construiţi o viață care va dura veşnic!
Aplicaţie practică
Fiindcă tot ceea ce facem pentru alţii într-un mod altruist şi în numele lui
Isus Hristos are valoare eternă, gândiţi-vă la un proiect pe care puteţi să-l puneţi
în practică împreună cu alţi credincioşi. Studiaţi Evangheliile şi vedeţi ce a spus
Isus despre slujitori şi despre răsplătirile lor, apoi luaţi hotărârea să vă concentraţi asupra unui proiect de construire a ceva cu valoare eternă timp de o lună.
Stabiliţiţi-vă obiectivul de a face cu regularitate ceva care să aibă valoare veşnică!
Studiu suplimentar
Luni
Judecătorul întregului pământ
Geneza 18:20-26
Marţi
Cel neprihănit va fi răzbunat
Psalmul 58:1-11
Miercuri
Teme-te de Dumnezeu şi ascultă poruncile Lui!
Eclesiastul 12:1-7,13,14
Joi
Secerişul de la sfârşitul veacului
Matei 13:36-43
Vineri
Păstraţi o perspectivă a eternităţii
2 Corinteni 4:7-18
Sâmbătă
Dumnezeu: Judecătorul cel drept
2 Timotei 4:1-8

Un cer nou şi un pământ nou

– 8 noiembrie 2015

Texte biblice de studiat:
Apocalipsa 21:1 - 22.21.
Versetul de aur: Apocalipsa 21.1
„Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi
şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.”
(VDCC)
„Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou, căci primul cer şi primul
pământ trecuseră, şi nici marea nu mai era.”
(NTR)
Adevărul central
Dumnezeu va duce la îndeplinire planul său de mântuire a omenirii,
finalizându-l cu un cer nou şi un pământ nou.
Focus
Să luăm în considerare slava Împărăției veșnice a lui Hristos și să
acceptăm invitația Lui plină de har de a intra în Ea.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să identifice cum se pot pregăti pentru veşnicie.
2. Să aleagă să le spună şi altora despre nădejdea vieţii veşnice.
3. Să descrie cele două destinaţii veşnice: a celor care îl urmează
pe Hristos şi a celor care Îl resping.
Schiţa lecţiei
1. Toate lucrurile făcute noi
A. Lucrurile vechi vor trece. (Apocalipsa 21:1-4)
B. Părtăşie eternă (Apocalipsa 21:5-8)
2. Slava lui Dumnezeu manifestată
A. Slava lui Dumnezeu în Oraşul Sfânt (Apocalipsa 21:9-27)
B. Slava lui Dumnezeu în poporul Său (Apocalipsa 22:1-5)
3. Marea invitaţie
A. Promisiunea revenirii lui Hristos (Apocalipsa 22:6-11)
B. Acceptarea invitaţiei (Apocalipsa 22:17-20)

Ucenicizare
Câştigarea cerului merită toată sârguința și eforturile noastre. Oricare ar
fi prețul pe termen scurt pe care noi trebuie să-l plătim în această viață
temporară, va fi recompensat fără măsură în viaţa veşnică.
Cele două întrebări la care fiecare persoană trebuie să răspundă sunt: (1)
voi accepta eu invitația lui Dumnezeu de a mă alătura Lui în viața pe care El
o oferă în Împărăția Sa? (2) voi trăi eu în realitatea Împărăţiei Lui slujindu-L
pe El ACUM? Modul în care oamenii răspund la aceste întrebări va determina
locul şi modul în care aceştia vor petrece eternitatea.
Dacă ați răspuns „da” la ambele întrebări, aveți motive să vă bucuraţi și
să vă închinaţi lui Dumnezeu. De asemenea, sunteți o parte din mireasa lui
Hristos, care are sarcina de a invita şi pe alții să facă parte din Împărăția
Lui triumfătoare!
Aplicaţie practică
Mulți oameni din întreaga lume n-au auzit încă invitația la viață veșnică în
Hristos. Faceţi o cercetare pentru a găsi un grup de oameni din lume care nu
au fost încă evanghelizați şicare nu a avut nici un martor al Evangheliei printre
ei. Puneţi acest grup pe lista voastră de rugăciune, rugându-L pe Dumnezeu să
trimită lucrători pentru ca şi ei să audă vestea bună a mântuirii şi să vină la
credința în Isus Hristos.
Studiu suplimentar
Luni
Creatorul etern
Psalmul 103:23-28
Marţi
Mântuirea lui Dumnezeu este veşnică
Isaia 51:4-8
Miercuri
Ceruri noi şi pământ nou profeţite
Isaia 65:17-25
Joi
O făptură nouă în Hristos
2 Corinteni 5:17-21
Vineri
Dumnezeul îndelung răbdător oferă salvarea
2 Petru 3:1-9
Sâmbătă
Trăiţi în aşteptarea împlinirii promisiunii
2 Petru 3:10-18

AJUTOR ÎN CĂLĂTORIA VIEŢII
Fiecare om are de-a face cu provocări, atât la nivel personal sau
familial, cât şi la nivel social în ceea ce privește relaţionarea faţă de cei
din jur. La acestea se adaugă problemele financiare, de sănătate, de
serviciu sau cele cauzate de pierderea cuiva drag.
Ţi-ai pus vreodată întrebarea dacă ești acolo unde Dumnezeu
vrea ca tu să fii în planul Lui pentru viața ta? De ce crezi că răspunsul
tău este DA sau de ce crezi că răspunsul tău este NU?
Te-ai gândit vreodată la sfârşitul vieţii tale pământeşti? Ce provocări
crezi că ţi-ar putea aduce iminenţa acestui eveniment şi ce ai face dacă
ai şti că mai ai puţin timp de trăit?
La începutul acestei serii de lecţiuni biblice împărtăşiţi aceste întrebări cu ascultătorii dumneavoastră, sugerându-le să le noteze pe o foaie
de hârtie, iar apoi să dea propriile răspunsuri. Faceţi-vă timp în fiecare
săptămână din timpul acestui studiu pentru a vă ruga lui Dumnezeu,
rugându-L să-i ajute pe toţi ascultătorii cu privire la nevoile sau îngrijorările pe care le-au exprimat în răspunsurile la întrebările de mai sus.
La la sfârșitul lecţiunilor pe această temă, încurajaţii pe ascultători să
împărtăşească şi altora felul în care Dumnezeu i-a ajutat pe parcursul
acestor studii să găsească răspunsuri la problemele care îi frământau.
Aceste studii vor acoperi o gamă largă de subiecte, însă ţineţi cont
de faptul că ele nu sunt studii aprofundate pe fiecare subiect acoperit.
Majoritatea Scripturilor prezentate cu fiecare subiect va oferi principii
generale care se aplică la subiect. Unele subiecte, totuși, sunt discutate
mai în detaliu în Cuvântul lui Dumnezeu, care oferă învăţături clare pe
care trebuie să le luăm în considerare şi să le urmăm.
În 1 Petru 5:7 aflăm că noi, în calitate de creștini, trebuie să aruncăm toate grijile noastre asupra lui Dumnezeu, pentru că El se îngrijește
de noi. În fiecare studiu din această serie vom afla nu numai că Dumnezeu
este preocupat de noi, dar, de asemenea, că El ne poate ajuta să ne confruntăm cu orice probleme care apar în drumul nostru spre cer. Dumnezeu
ne invită să privim spre El pentru a primi ajutor în călătoria vieții.

Persoane singure, soţi, părinţi

– 15 noiembrie 2015

Texte biblice de studiat:
Geneza 21:9-21; Proverbe 23:15-24; 1 Corinteni 7:7-9, 32-35;
Efeseni 5:22 - 6:4.
Versetul de aur: Iosua 24.15 21.1
„Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi
să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu,
sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi
casa mea vom sluji Domnului.”
(VDCC)
„Iar dacă nu doriţi să slujiţi Domnului, atunci alegeţi astăzi cui vreţi
să slujiţi: fie zeilor cărora le slujeau strămoşii voştri dincolo de râu, fie zeilor
amoriţilor în a căror ţară locuiţi! Cât despre mine, eu şi familia mea Îi vom
sluji Domnului!”
(NTR)
Adevărul central
Creştinii trebuie să Îl onoreze pe Dumnezeu în căminele lor.
Focus
Să studiem Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la relaţiile unui adult
necăsătorit şi la relaţiile din cadrul familiei, ca să-L onorăm pe Dumnezeu
cu vieţile noastre.

Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să recunoască avantajele dar şi provocările unui creştin adult
necăsătorit.
2. Să identifice rolurile soţilor pentru a avea o căsătorie
binecuvântată (de succes).
3. Să se străduiască să fie nişte părinţi duhovniceşti (evlavioşi).
Schiţa lecţiei
1. Despre adulţii necăsătoriţi
A. Celibatul: un dar de la Dumnezeu. (1 Corin. 7:7-9)
B. Avantajele celibatului (1 Corin. 7:32-35)
2. Soţ şi soţie
A. Soţia credincioasă (Efeseni 5:22-24)
B. Soţul credincios (Efeseni 5:25-32)
C. Căsătoria creştină binecuvântată (de succes) (Efeseni 5:33)
3. Datoria de părinţi
A. Respectaţi, ca să fiţi respectaţi (Efeseni 6:1-4)
B. Sădiţi în copii cuvinte de înţelepciune după care să
trăiască (Proverbe 23:15-24)
C. Părinţi în circumstanţe dificile (Geneza 21:14-21)

Ucenicizare
Indiferent dacă sunteţi (singur) necăsătorit/ă, o familie cu copii sau o
familie fără copii, veţi da piept cu dificultăţi şi probleme inerente vieţii pe
pământ. Din fericire, creştinii au privilegiul unui sistem de suport spiritual
către care se pot îndrepta în momentele dificile ale vieţii. Trupul lui Hristos
lucrează efectiv ca fraţi şi surori care se sprijină unii pe alţii!
Aplicaţie practică
Îndemnaţi membrii adulţi necăsătoriţi să se implice activ în slujirile din
cadrul bisericii, în funcţie de darurile pe care Dumnezeu le-a pus în ei. Dacă
aveţi în biserică familii monoparentale sprijiniţi-le, încercând să supliniţi lipsa
părintelui absent.
Studiu suplimentar
Luni
Căsătoria oferă companion (partener)
Geneza 2:18-24
Marţi
Părinţii trebuie să ofere călăuzire religioasă
Deuteronom 6:1-9
Miercuri
Bucură-te de nevasta ta
Proverbe 5:15-21
Joi
Slujind ca celibatar
Matei 19:10-12
Vineri
Învăţătura este necesară
Tit 2:1-5
Sâmbătă
Împreună moştenitori ai harului lui Dumnezeu
1 Petru 3:1-7

Unitatea în familie, responsabilităţi
intergeneraţionale, rolul bunicilor – 22 noiembrie 2015
Texte biblice de studiat:
Psalmul 103:17,18; 127:1; Proverbe 13:22; Marcu 7:9-13; Efeseni 4:2;
Coloseni 3:18-21; 1 Timotei 5:4,8; 2 Timotei 1:5; 3:14,15.
Versetul de aur: Proverbe 24.3
„Prin înţelepciune se înalţă o casă, şi prin pricepere se întăreşte;”
(VDCC)
„Prin înţelepciune este construită o casă şi prin pricepere este consolidată;”
(NTR)
Adevărul central
Dumnezeu poate ajuta familiile să biruiască provocările cu care se confruntă.
Focus
Să discutăm situaţiile speciale cu care se confruntă familiile şi să
vedem ce principii biblice putem aplica pentru a le rezolva.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să recunoască provocările şi oportunităţile care pot apărea în
familiile mixte.
2. Să ia în considerare modalităţile prin care pot ajuta familiile care
au în îngrijire copii şi/sau părinţi.
3. Să facă investiţii spirituale şi financiare care să aibă efect benefic
în viaţa nepoţilor lor.
Schiţa lecţiei
1. Familii mixte (bunici, părinţi şi copii căsătoriţi care
trăiesc în aceeaşi casă!)
A. Aşezarea unei fundaţii corecte. (Psalmul 127.1)
B. Stabilirea unei structuri funcţionale (1 Col. 3:18-31; Efes. 4.2)
2. Responsabilităţi intergeneraţionale
A. Anii „de mijloc” [îngrijind simultan părinţii în vârstă sau
suferinzi şi proprii copii!] (Marcu 7:9-13)
B. Îngrijirea rudelor în vârstă sau bolnave (1 Timotei 5:4,8)
3. Rolul bunicilor
A. Investiţii spirituale (2 Timotei 1.5; 3.14-15; Psalmul 103:17-18)
B. Investiţii financiare (Proverbe 13:22)

Ucenicizare
Faceţi o listă cu oamenii care se confruntă cu provocări semnificative în
familiile lor. Identificaţi specific pe cei care sunt nevoiţi să trăiască în familii
mixte, pe cei care sunt în „anii de mijloc”, sau pe cei care cresc copiii altor
membri ai familiei. Luaţi-vă angajamentul de a vă ruga pentru membrii
acestor familii cu regularitate şi, suplimentar, găsiţi modalităţi practice de a
ajuta aceste familii (supravegherea copiilor într-o seară, de pildă, pentru a da
ocazia părinţilor să aibă un timp special numai pentru ei, sau programe de
genul „fratele mai mare” sau „sora mai mare”, pentru a încuraja şi asista copiii
care sunt crescuţi de bunici).
Aplicaţie practică
Multe familii tinere nu mai trăiesc alături sau aproape de părinţii lor. Ca
rezultat al acestui fapt, mulţi copii nu au aproape bunici care să-i îndrume sa-i să-i
ajute. Îndemnaţi mai ales pe acele persoane care nu au copii sau nepoţi să încerce
să devină „bunici spirituali” pentru astfel de copii (evident, cu acordul părinţilor!).
Studiu suplimentar
Luni

Loialitatea faţă de familie răsplătită
Rut 4:13-17

Marţi

Acceptat (adoptat) ca membru al familiei
2 Samuel 9:1-11

Miercuri

Dumnezeu va purta de grijă
Psalmul 37:16-26

Joi

Împliniţi-vă obligaţiile faţă propria familie
Ioan 19:25-27

Vineri

Puterea dragostei adevărate
1 Corinteni 13:4-11

Sâmbătă

Purtarea de grijă, cu dragoste, faţă de alţii - poruncită!
1 Ioan 3:16-23

Administrarea finanţelor

– 29 noiembrie 2015

Texte biblice de studiat:
Proverbe 3:9,10; 11:16,24,25; 13:11; 22:7; Matei 6:19-24; Luca 16:1-12;
2 Corinteni 9:6-11.
Versetul de aur: Matei 6.24
„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi
pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui
Dumnezeu şi lui Mamona.”
(VDCC)
„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: căci ori îl va urî pe unul şi-l
va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia şi-l va dispreţui pe celălalt.
Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu, şi lui Mamona.”
(NTR)
Adevărul central
Ne putem încrede în Dumnezeu, atât cu vieţile noastre, cât şi cu banii noştri.
Focus
Să reflectăm asupra principiilor biblice privitoare la aspectele financiare şi să ne bazăm pe Dumnezeu pentru acoperirea nevoilor noastre.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să-şi contureze un punct de vedere creştin cu privire la bani şi
proprietăţi.
2. Să stabilească priorităţi biblice cu privire la utilizarea banilor.
3. Să practice generozitatea.
Schiţa lecţiei
1. Puneţi banii la locul lor!
A. Faceţi investiţii cu discernământ (Matei 6.19-21).
B. Alegeţi cui vreţi să slujiţi (Matei 6.22-24)
2. Luaţi hotărâri financiare cu înţelepciune
A. Onoraţi-L pe Dumnezeu cu zeciuiala (Proverbe 3:9,10)
B. Investiţi în viitorul vostru (Proverbe 13:11)
C. Fiţi administratori credincioşi (Proverbe 22:7; Luca 16:9-12)
3. Dezvoltaţi o atitudine generoasă
A. Adoptaţi atitudinea corectă (Proverbe 11:16,24,25)
B. Dăruiţi cu bucurie (2 Corinteni 9:6-11)

Ucenicizare
Creștinii trebuie să se autoevalueze vizavi de administrarea finanţelor. Am
luat decizii pe baza conturile noastre bancare, mai degrabă, decât în funcţie de
voința și călăuzirea lui Dumnezeu? Dacă este așa, putem să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să facem din El Învățătorul nostru.
Unul dintre instrumentele pe care le putem utiliza pentru a ne ajuta să
folosim banii într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu este bugetul. Dacă
utilizați deja un buget, asigurați-vă că zeciuiala este parte din acest buget.
Dacă nu utilizați un buget, faceţi o evaluare a cumpărăturilor necesare pentru
a putea crea un buget de bază.
Cereţi lui Dumnezeu să vă ajute să dezvoltaţi un buget care să-L onoreze pe
El şi care să vă ajute să deveniţi liberi din punct de vedere financiar (fără
datorii!). Astfel veţi putea să utilizaţi ceea ce vă oferă Dumnezeu pentru a
contribui la creşterea Împărăției Sale și pentru a avea grijă de familia voastră.
Aplicaţie practică
Unii oameni se luptă cu starea lor financiară deoarece ei chiar nu ştiu o
modalitate mai bună de a trăi. Formează un comitet de persoane din biserica ta
care sunt buni manageri financiari pentru a oferi consiliere financiară gratuită
pentru cei care au nevoie de ea!
Studiu suplimentar
Luni

Adu-ţi aminte de Dumnezeu în vremurile bune
Deuteronom 8:11-20

Marţi

Nebunia încrederii în bogăţii
Psalmul 49:6-11,16,17

Miercuri

Încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu
Proverbe 30:7-9

Joi

Generozitatea este răsplătită
Luca 6:30-38

Vineri

Îmbogăţeşte-te faţă de Dumnezeu
Luca 12:16-21

Sâmbătă

Dumnezeu împlineşte nevoile noastre
Filipeni 4:15-20

Ajutor în momentele grele ale vieţii

– 6 decembrie 2015

Texte biblice de studiat:
Proverbe 30:7-9; Isaia 53:5; 2 Corinteni 1:1-11; Filipeni 4:11-13;
Coloseni 3:22 până la 4:1; Titus 2:9,10; Iacov 5:14-16.
Versetul de aur: Filipeni 4.13
„Pot totul în Hristos care mă întăreşte.”

(VDCC)

„Pot totul în Cristos, Care mă întăreşte.”

(NTR)

Adevărul central
Şi în timpuri bune, şi în timpuri rele, creştinii se pot încrede în
bunătatea şi grija lui Dumnezeu.
Focus
Să recunoaştem că în viaţa noastră apar şi momente grele şi că în acele
timpuri dificile trebuie să ne încredinţăm viaţa în mâna lui Dumnezeu.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să privească spre Dumnezeu pentru a primi vindecare.
2. Să recunoască bunătatea lui Dumnezeu în toate situaţiile
economice dificile sau de găsire a unui loc de muncă.
3. Să se bazeze pe mângâierea şi tăria care vin de la Dumnezeu când
se confruntă cu pierderea cuiva drag.
Schiţa lecţiei
1. Confruntarea problemelor de sănătate
A. Dumnezeu este Cel ce ne vindecă (Isaia 53.5).
B. Caută-L pe Dumnezeu pentru vindecare (Iacov 5.14-16)
2. Câştigarea celor necesare traiului
A. Când situaţia economică provoacă credinţa ta (Prov. 30:7-9)
B. Aminteşte-ţi cine este cu adevărat angajatorul tău (Tit 2:9-10;
Coloseni 3.22 până la 4.1)
3. Pierderea unei persoane apropiate
A. Primind mângâiere (2 Corinteni 1:1-11)
B. Primind putere (Filipeni 4:11-13)

Ucenicizare
Cu mulţi ani în urmă, cântăreţul de muzică gospel Andraé Crouch a compus
cântecul „Prin toate” (. Mesajul profund al acestui cântec este că indiferent de
circumstanţele vieţii, creştinii se pot încrede în Dumnezeu şi se pot baza pe El,
şi acest mesaj este valabil în orice vreme. Când vin momente grele în viaţa
noastră, ne putem încrede în bunătatea şi grija lui Dumnezeu!
Nimeni nu este imun la greutăți. Această realitate face din greutățile vieţii
oportunități pentru slujire. Persoanele care se confruntă cu greutăţi au nevoie
uneori nu numai de rugăciune, ci şi de ajutor practic. Pregătirea mâncării,
îngrijirea copiilor, asistența financiară pentru acoperirea cheltuielilor
suplimentare, ajutorul la treburile casnice și oferirea unui umăr pe care să
plângă (empatia) sunt doar câteva dintre modalitățile prin care putem arăta
dragostea lui Hristos și grija pentru alții.
Aplicaţie practică
Această lecţiune biblică este o bună ocazie în care să ne amintim de cei care
trec prin momente grele din viaţa lor şi să îi susţinem în post şi rugăciune,
încercând totodată să îi ajutăm şi în mod practic, dacă este nevoie!
Studiu suplimentar
Luni

Naaman este vindecat
2 Împăraţi 5:8-14

Marţi

Bucură-te în mijlocul muncii tale
Eclesiastul 5:18-20

Miercuri

Mângâie pe cei întristaţi
Isaia 61:1-3

Joi

Ajută pe cei în nevoie
Luca 10:30-37

Vineri

Nădejde în întristare
1 Tesaloniceni 4:13-18

Sâmbătă

Lucrează pentru a te întreţine
2 Tesaloniceni 3:6-15

Ajutor în stabilirea direcţiei vieţii

– 13 decembrie 2015

Texte biblice de studiat:
Psalmul 139:15-16; Proverbe 3:3-8; Ieremia 1:1-8; Romani 12:1-2;
Filipeni 1:20-21; 3:7-14.
Versetul de aur: Filipeni 4.13
„Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.”
(VDCC)
„Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta. Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va îndrepta cărările..”
(NTR)
Adevărul central
Creştinii pot afla şi urma planul lui Dumnezeu pentru viaţa lor.
Focus
Să proclamăm că Dumnezeu are un plan pentru fiecare persoană, şi
să ne dedicăm descoperirii şi împlinirii voii Lui pentru viaţa noastră.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să se bucure pentru că Dumnezeu are un plan pentru viaţa lor.
2. Să folosească principiile revelate în Scriptură pentru a descoperi
voia lui Dumnezeu pentru viaţa lor.
3. Să aleagă să Îl urmeze pe Dumnezeu în fiecare zi, până la sfârşitul
vieţii pământeşti.
Schiţa lecţiei
1. Dumnezeu are un plan
A. Planul lui Dumnezeu pentru tine începe înainte de a te
naşte (Psalmul 139:15-16).
B. Dumnezeu cheamă şi echipează (Ieremia 1.4-8)
2. Descoperă planul lui Dumnezeu
A. Începe cu elementele de bază (Prov. 3:3-8)
B. Predă-te cu totul (trup şi minte) Domnului! (Romani 12:1-2)
3. Trăieşte conform planului lui Dumnezeu pentru tine
A. Trăieşte o viaţă cristocentrică (Filipeni 1:20-21)
B. Înaintează spre ţintă! (Filipeni 3:7-14)

Ucenicizare
Creștinii pot cunoaşte planul lui Dumnezeu pentru viața lor și îl pot urma.
Aceasta începe cu înțelegerea faptului că Dumnezeu ne-a creat și că El are un
scop pentru viețile noastre. În timp ce căutăm să descoperim care este acest
plan, noi trăim pentru Dumnezeu aplicând în viaţa noastră discipline
spirituale care ne vor ajuta să dezvoltăm un caracter evlavios. Trăirea noastră
evlavioasă este alimentată făcând alegeri care ne conduc spre o viață
cristocentrică, ca să-L putem servi mai bine, cu credincioşie.
Dacă vă străduiţi să descoperiţi planul lui Dumnezeu pentru viața voastră,
luaţi în considerare următoarele intrebări:
1. V-ați predat viața lui Hristos ca Domn și Mântuitor?
2. Sunteţi credincioşi lui Hristos (crescând în maturitatea spirituală și
făcând ceea ce El v-a îndemnat deja să faceţi)?
3. Sunteţi gata să împliniţi ceea ce El vă va direcționa să faceţi în continuare?
Bazaţi-vă pe promisiunea lui Dumnezeu: dacă veţi avea încredere în El și Îl veţi
recunoaşte în căile voastre, El vă va conduce pe drumul vieţii!
Aplicaţie practică
Mulţi oameni caută călăuzire pe drumul vieţii. Această realitate vă oferă posibilitatea să le vestiţi Evanghelia, arătându-le cum v-a dat Dumnezeu scopuri în
viaţă! Gândiţi-vă cum puteţi folosi în mărturia voastră pasajele biblice folosite în
această lecţiune!
Studiu suplimentar
Luni

Dumnezeu face ca planurile să izbândească
Psalmul 20:1-9

Marţi

Dumnezeu ne călăuzeşte paşii
Proverbe 16:1-9

Miercuri

Planul lui Dumnezeu aduce nădejde
Ieremia 29:10-14

Joi

Căutaţi mai întâi Împărăţia Cerurilor
Matei 6:25-34

Vineri

Mulţumirea este voia lui Dumnezeu pentru noi
1 Tesaloniceni 5:16-18

Sâmbătă

Încredinţaţi planurile voastre lui Dumnezeu
Iacov 4:13-17

De ce a venit Hristos

– 20 decembrie 2015

Texte biblice de studiat:
Geneza 3:15; Isaia 9:6-7; Luca 1:32-33; 2:1-7; Galateni 4:4-7;
Evrei 1:1-3; 9:26-28.
Versetul de aur: Galateni 4:4-5
„Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său,
născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub
Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.”
(VDCC)
„Dar, la împlinirea vremii, Dumnezeu Şi-a trimis Fiul, născut din femeie,
născut sub Lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub Lege, pentru ca noi să
primim înfierea.”
(NTR)
Adevărul central
Isus a venit să răscumpere toţi oamenii din păcat!
Focus
Să detaliem motivul pentru care Hristos a venit în lumea noastră şi să
ne însuşim beneficiile venirii Sale.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să recunoască suveranitatea lui Dumnezeu în planificarea venirii
lui Isus.
2. Să se bucure de venirea lui Hristos ca Mântuitor.
3. Să-şi însuşească multele beneficii provocate de venirea lui
Hristos.
Schiţa lecţiei
1. Planificarea venirii lui Hristos
A. La împlinirea vremurilor (Galateni 4.4).
B. În zilele de pe urmă (Evrei 1.1-3)
C. În timpul istoriei (Luca 2.1-7)
2. Scopul venirii lui Hristos
A. Să răscumpere pe cei aflaţi sub lege (Galateni 4.5)
B. Să înfiinţeze o împărăţie veşnică (Isaia 9.6-7; Luca 1.32-33)
C. Să-l biruiască pe satan (Geneza 3.15)
3. Beneficiile venirii lui Hristos
A. Posibilitatea de a deveni copii ai lui Dumnezeu (Galateni 4.6-7)
B. Păcatele noastre sunt iertate (Evrei 9:26-28)

Ucenicizare

Punctul central al istoriei a fost venirea lui Hristos, care nu a fost accidentală.
Dumnezeu a plănuit nașterea Fiului cu atenție, folosind evenimente umane pentru a
pregăti lumea pentru venirea Lui.
Beneficiile venirii lui Hristos sunt minunate și includ adoptarea în familia lui Dumnezeu, primirea lucrării Duhului Sfânt și transformarea oricărui om care Îl primeşte ca
mântuitor personal într-un moștenitor al Împărăţiei lui Dumnezeu.
Aceste beneficii sunt disponibile pentru noi, datorită sacrificiul personal al lui Hristos.
Aceia dintre noi care L-au acceptat pe Hristos ca Mântuitor se bucură deja de aceste
beneficii. Să fim totdeauna recunoscători pentru darul prețios pe care Dumnezeu ni l-a
trimis în Isus Hristos.

Aplicaţie practică

Sunt încă mulţi oameni care nu ştiu care este adevăratul motiv al sărbătorii Naşterii
Domnului, mai ales când numele adoptat - CRĂCIUN - nu are nimic de-a face cu Hristos
sau cu Biblia. Fie ca ce am învăţat în acest studiu să ne ajute să explicăm mai bine relaţia
noastră cu Hristos şi ce împortanţă are venirea şi întruparea Lui în perspectiva veşniciei!

Studiu suplimentar
Luni

Dumnezeu luminează întunericul
Isaia 9:2-7

Marţi

Dumnezeu promite Salvatorul
Mica 5:1-4

Miercuri

Hristos este găsit de magi
Matei 2:1-11

Joi

Dumnezeu răscumpără pe poporul Său
Luca 1:67-79

Vineri

Hristos Îl face cunoscut pe Dumnezeu Tatăl
Ioan 1:10-18

Sâmbătă

Hristos – Mielul lui Dumnezeu
Ioan 1:25-36

Ajutor la sfârşitul călătoriei pământeşti – 27 decembrie 2015
Texte biblice de studiat:
Geneza 23:1-4; Psalmi 71:5-18; 92:12-15; Eclesiastul 12:1-7; Matei 5:4;
1 Tesaloniceni 4:13-14; 2 Timotei 4:6-8.
Versetul de aur: Psalmul 71.18
„Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţi cărunte, ca să vestesc
tăria Ta neamului de acum, şi puterea Ta neamului de oameni care va veni!”
(VDCC)
„Dumnezeule, nu mă părăsi nici chiar când voi fi bătrân şi cărunt, până
când nu voi vorbi despre puterea Ta generaţiei următoare şi despre tăria Ta
celor ce vor veni.”
(NTR)
Adevărul central
Pentru că Dumnezeu este credincios, credincioşia faţă de El pe tot
parcursul vieţii este posibilă!
Focus
Să reflectăm asupra principiilor biblice privitoare la aspectele financiare şi să ne bazăm pe Dumnezeu pentru acoperirea nevoilor noastre.
Obiectivele lecţiei:
La finalul acestui studiu, ascultătorii vor putea:
1. Să aibă siguranţa că Dumnezeu le va rămâne credincios
toată viaţa lor.
2. Să caute mângâierea lui Dumnezeu atunci când pierd
3. pe cineva drag.
4. Să se gândească cum pot lăsa o moştenire.
Schiţa lecţiei
1. Îmbătrâniţi având credinţă în Dumnezeu
A. Bazaţi-vă pe credincioşia lui Dumnezeu (Eclesiastul 12.1-7).
B. Continuă să aduci roade (Psalmul 92.12-15)
2. Când pierzi pe cineva drag
A. Plângând pe cei care au adormit (Geneza 23.1-4)
B. Mângâiere şi speranţă (Matei 5.4; 1 Tesaloniceni 4.13-14)
3. Lăsaţi în urmă o moştenire
A. Construieşte o moştenire spirituală (Psalmul 71:5-9, 17,18)
B. Păstrează şi păzeşte credinţa (2 Timotei 4:6-8)

Ucenicizare

Reclamele pentru produsele de îngrijire a corpului ne spun că oamenii nu vor să
îmbătrânească, ci doresc să rămână tineri. Dar viața nu funcționează în acest fel. Cu
excepția cazului în care vom fi în viaţă la revenirea Domnului Isus, cei mai mulţi dintre noi
ne vom confrunta cu problemele care vin odată cu înaintarea în vârstă. Fiind creștini, noi
Îl avem pe Domnul ca ajutor în rezolvarea sau suportarea acestor probleme.
Poate că cel mai important lucru pentru noi, credincioșii, este să lăsăm o moștenire
spirituală care să fie urmată de alţii. Acest lucru va fi mai ușor de înfăptuit dacă vom
începe de pe acum să dezvoltăm un stil de viață după voia lui Dumnezeu, care să sublinieze
importanța credinței noastre în Isus Hristos. Să luăm măsuri concrete pentru a ne pregăti
pentru problemele care trebuie să fie rezolvate pe măsură ce îmbătrânim.
Clarificaţi hotărârile care vreţi să fie respectate cu privire la o anumită stare de sănătate
care ar putea apărea (incapacitatea de a lua decizii), aranjamentele funerare și redactaţi un
testament legal încheiat care să ajute familia în rezolvarea problemelor după trecerea din
viaţa aceasta. Chiar și în aceste chestiuni foarte practice, avem posibilitatea de a ne
exprima credința în Hristos.

Aplicaţie practică

Scrieţi o listă de verificare cu lucrurile pe care trebuie să le rezolvaţi pe măsură ce vă
apropiaţi de sfârșitul vieții. Aceasta ar putea include pregătirile pentru a vă putea ocupa cu
grijă de sănătate şi de problemele financiare, ca mărturie pentru cei care se află la sfârșitul
vieții, sau stabilirea obiectivului de a lăsa o moștenire.

Studiu suplimentar
Luni

Avraam binecuvântat la bătrâneţe
Geneza 21:1-7

Marţi

Iacov îşi binecuvântează familia
Geneza 48:15-22

Miercuri

Darea pentru templu onorată
2 Cronici 24:1,2,12-16

Joi

Credincios la bătrâneţe
Luca 2:36-38

Vineri

Influenţă spirituală
2 Timotei 1:3-7

Sâmbătă

Mentorează generaţia care vine
2 Timotei 3:10-17

