Studiul 8 - Cuvinte de înţelepciune
Studiul 8
- texte -

Cuvinte de înţelepciune
Textul de memorat: „Mulţi oameni îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om
credincios?” (Proverbele 20:6)

Duminică
1. Proverbele 20:12; Urechea care aude şi ochiul care vede, şi pe una şi pe celălalt, Domnul
le-a făcut.
2. Proverbele 20:9; Cine poate zice: „Mi-am curăţat inima, sunt curat de păcatul meu”?

Luni
3. Proverbele 20:6; Mulţi oameni îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om
credincios?
Ieremia 9:23,24; 23. Aşa vorbeşte Domnul: "Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui,
cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui.
24. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt
Domnul care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu,
zice Domnul.
Marcu 9:35; Atunci Isus a şezut jos, a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis: „Dacă vrea
cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor!”

Marți
4. Proverbele 20:17; Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină
de pietriş.
Proverbele 21:5; Planurile omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu
grabă n-ajunge decât la lipsă.

Miercuri
5. Matei 25:35-40; 35. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi
dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;
36. am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în
temniţă, şi aţi venit pe la Mine."
37. Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: "Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am
dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut?
38. Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat?
39. Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?"
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40. Drept răspuns, Împăratul le va zice: "Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut
aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut."

Joi
6. Proverbele 22:6; Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu
se va abate de la ea.
7. Proverbele 22:8,15; Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera, şi nuiaua nelegiuirii lui
este gata.
Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el.
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