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Studiul 1 – Influenţa materialismului

- texte -

Studiul 1

Influenţa materialismului
Textul de memorat: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea
minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Romani
12:2)

Duminică, 31 decembrie – Dumnezeul lumii acesteia
1. 1 Ioan 2:15-17; 15. Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea
Tatălui nu este în el.
16. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la
Tatăl, ci din lume.
17. Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
2. Luca 14:26-33; 26. "Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa,
pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.
27. Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.
28. Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala
cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească?
29. Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârşi, şi toţi cei ce-l vor vedea să
înceapă să râdă de el
30. şi să zică: "Omul acesta a început să zidească, şi n-a putut isprăvi."
31. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se
sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu
douăzeci de mii?
32. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace.
33. Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.
34. Sarea este bună; dar dacă sarea îşi pierde gustul ei de sare, prin ce i se va da înapoi gustul acesta?
35. Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are
urechi de auzit să audă."

Luni, 1 ianuarie – Umplerea hambarelor
3. Luca 12:15-21; 15. Apoi le-a zis: "Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa
cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui."
16. Şi le-a spus pilda aceasta: "Ţarina unui om bogat rodise mult.
17. Şi el se gândea în sine şi zicea: "Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele."
18. "Iată", a zis el, "ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge
toate roadele şi toate bunătăţile mele;
19. şi voi zice sufletului meu: "Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te,
mănâncă, bea şi înveseleşte-te!"
20. Dar Dumnezeu i-a zis: "Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi
lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?"
21. Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu."
4. Deuteronomul 8:10-14; 10. Când vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul,
Dumnezeul tău, pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o.
11. Vezi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi
legile Lui, pe care ţi le dau azi.
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Studiul 1 – Influenţa materialismului
- texte 12. Când vei mânca şi te vei sătura, când vei zidi şi vei locui în case frumoase,
13. când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul, şi
crescându-ţi tot ce ai,
14. ia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie şi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos
din ţara Egiptului, din casa robiei;

Marți, 2 ianuarie – Tentaţia materialismului
5. Matei 6:22-24; 22. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin
de lumină;
23. dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în
tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!
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.
6. Galateni 5:16; Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.

Miercuri, 3 ianuarie – Iubirea de sine
7. Ezechiel 28:17; Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu
strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor.
Romani 12:3; Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o
părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de
credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.
8. 1 Timotei 6:10; Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au
rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.
9. Filipeni 2:3; Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să
privească pe altul mai presus de el însuşi.

Joi, 4 ianuarie – Materialismul şi identitatea noastră
10. Deuteronomul 7:6; 6. Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul
Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului.
1 Petru 2:9; Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe
care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat
din întuneric la lumina Sa minunată;
1 Timotei 6:17,18; Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea
în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm
de ele.
18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii,
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Studiul 2 – Văd, vreau, iau

- texte -

Studiul 2

Văd, vreau, iau
Textul de memorat: „Sămânţa căzută între spini este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului
acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt, şi ajunge neroditor.” (Matei 13:22)

Duminică, 7 ianuarie – Evanghelia prosperităţii
1. 2 Corinteni 8:1-5; 1. Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul pe care l-a dat Dumnezeu în
bisericile Macedoniei.
2. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor
lucie au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor.
3. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor şi chiar peste puterile lor.
4. Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere de ajutoare pentru
sfinţi.
5. Şi au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului, şi
apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu.

Luni, 8 ianuarie – Orbire spirituală
2. Matei 13:7,22; 7. O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut şi au înecat-o.
22. Sămânţa căzută între spini este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului acestuia şi
înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt, şi ajunge neroditor.

Marți, 9 ianuarie – Paşii lăcomiei
3. Geneza 3:1-6; 1. Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul
Dumnezeu. El a zis femeii: "Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: "Să nu mâncaţi din toţi pomii din
grădină"?"
2. Femeia a răspuns şarpelui: "Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.
3. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: "Să nu mâncaţi din el şi nici să
nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi."
4. Atunci şarpele a zis femeii: "Hotărât, că nu veţi muri,
5. dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca
Dumnezeu, cunoscând binele şi răul."
6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să
deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea,
şi bărbatul a mâncat şi el.

Miercuri, 10 ianuarie – Lăcomia, căutarea folosului propriu
4. Isaia 56:11; Totuşi sunt nişte câini lacomi, care nu se mai satură. Sunt nişte păstori care nu pot
pricepe nimic; toţi îşi văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere:
5. Matei 26:14-16; 14. Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoţii cei
mai de seamă
15. şi le-a zis: "Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mâinile voastre?" Ei i-au cântărit treizeci de arginţi.
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Studiul 2 – Văd, vreau, iau
- texte 16. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe Isus în mâinile lor.

Joi, 11 ianuarie – Autocontrolul
6. Faptele 24:24-26; 24. După câteva zile, a venit Felix cu nevasta sa, Drusila, care era iudeică; a
chemat pe Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Hristos Isus.
25. Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix,
îngrozit, a zis: "De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema."
26. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani; de aceea trimitea şi mai des să-l cheme, ca
să stea de vorbă cu el.
Galateni 5:22-25; 22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23. blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
24. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.
25. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.
2 Petru 1:5-9; 5. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta,
cunoştinţa;
6. cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7. cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.
8. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori
în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.
9. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile
lui păcate.

Studiu Biblic, Trim. I, 2018 – Principii de administrare creştină a vieţii

5/31

Studiul 3 – Dumnezeu sau banii?

- texte -

Studiul 3

Dumnezeu sau banii?
Textul de memorat: „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai
presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe
pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus
Hristos este Domnul.” (Filipeni 2:9-11)

Duminică, 14 ianuarie – Hristos, Creatorul
1. Geneza 1:1; La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
Psalmii 33:6,9; 6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea
gurii Lui.
9. Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă.
Isaia 45:12; Eu am făcut pământul şi am făcut pe om pe el; Eu cu mâinile Mele am întins cerurile şi
am aşezat toată oştirea lor.
Ieremia 51:15; El a făcut pământul cu puterea Lui, a întemeiat lumea cu înţelepciunea Lui, a întins
cerurile cu priceperea Lui.
Ioan 1:3; Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

Luni, 15 ianuarie – Fiul lui Dumnezeu şi Fiul omului
2. Matei 19:16-22; 16. Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: "Învăţătorule, ce bine să fac, ca să
am viaţa veşnică?"
17. El i-a răspuns: "De ce mă întrebi: "Ce bine?" Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în
viaţă, păzeşte poruncile."
18. "Care?", I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns: "Să nu ucizi; să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o
mărturisire mincinoasă;
19. să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta"; şi: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi."
20. Tânărul I-a zis: "Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?"
21. "Dacă vrei să fii desăvârşit", i-a zis Isus, "du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară
în cer! Apoi vino şi urmează-Mă."
22. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentru că avea multe avuţii.

Marți, 16 ianuarie Hristos, Răscumpărătorul
3. Galateni 3:13; Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi –
fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”
Coloseni 1:13; El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului
dragostei Lui,
1 Tesaloniceni 1:10; 10 şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi, pe Isus,
care ne izbăveşte de mânia viitoare.
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Studiul 3 – Dumnezeu sau banii?
- texte Evrei 2:14,15; 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a
fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică
pe diavolul,
15. şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.
1 Petru 1:18; Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din
felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
Apocalipsa 1:5; Şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din morţi,
Domnul împăraţilor pământului! A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu
sângele Său
Iov 42:5,6; 5. "Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut.
6. De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă."

Miercuri, 17 ianuarie – Un Dumnezeu gelos
4. Exodul 9:14; Fiindcă, de data aceasta, am să trimit toate urgiile Mele împotriva inimii tale,
împotriva slujitorilor tăi şi împotriva poporului tău ca să ştii că nimeni nu este ca Mine pe tot
pământul.
5. 1 Samuel 2:2; Nimeni nu este sfânt ca Domnul; nu este alt Dumnezeu decât Tine; nu este stâncă aşa
ca Dumnezeul nostru.
Psalmii 86:8; Nimeni nu este ca Tine între dumnezei, Doamne, şi nimic nu seamănă cu lucrările
Tale.
Isaia 55:8,9; 8. "Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele,
zice Domnul.
9. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi
gândurile Mele faţă de gândurile voastre.
Tit 1:2; În nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să
mintă,

Joi, 18 ianuarie – Adevăratul proprietar
6. Deuteronomul 10:14; Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile şi cerurile cerurilor,
pământul şi tot ce cuprinde el.
Psalmii 50:10; Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.
Psalmii 104:16; Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban pe care i-a sădit El.
Ezechiel 18:4; Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi
sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.
Hagai 2:8; Al Meu este argintul şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor.
1 Corinteni 6:19,20; 19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi
pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care
sunt ale lui Dumnezeu.
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Studiul 4 – Căile lui Dumnezeu şi căile lumii

- texte -

Studiul 4

Căile lui Dumnezeu şi căile lumii
Textul de memorat: „În ziua mâniei, bogăţia nu slujeşte la nimic; dar neprihănirea izbăveşte de la
moarte… Cine se încrede în bogăţii va cădea, dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul.” (Proverbele
11:4,28)

Duminică, 21 ianuarie – Relaţia cu Hristos
1. Coloseni 3:2; Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
Psalmii 119:11; Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
Efeseni 6:18; Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta,
cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii
2. Filipeni 4:8; Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot
ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă,
aceea să vă însufleţească.

Luni, 22 ianuarie – Dumnezeu descoperit în Scriptură
3. Ioan 5:39; Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele
mărturisesc despre Mine.
Ioan 14:6; Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
Ioan 20:31; Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.
4. Romani 8:5,6; 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile
firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.
6. Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului
este viaţă şi pace.

Marți, 23 ianuarie – Rugăciunea
5. Evrei 11:1-6; 1. Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică
încredinţare despre lucrurile care nu se văd.
2. Pentru că, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie.
3. Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede na fost făcut din lucruri care se văd.
4. Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia
că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este
mort.
5. Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru
că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.
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.
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Studiul 4 – Căile lui Dumnezeu şi căile lumii

Miercuri, 24 ianuarie – Înţelepciune sau deşertăciune?
6. 1 Împăraţi 3:14; Şi dacă vei umbla în căile Mele, păzind legile şi poruncile Mele, cum a făcut
David, tatăl tău, îţi voi lungi zilele.
1 Ioan 5:3; Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt
grele;
1 Petru 4:17; Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă
începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?
1 Corinteni 3:19; Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea
este scris: „El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.”
Proverbele 24:13,14; 13. Fiule, mănâncă miere, căci este bună, şi fagurele de miere este dulce pentru
cerul gurii tale.
14. Tot aşa, şi înţelepciunea este bună pentru sufletul tău: dacă o vei găsi, ai un viitor şi nu ţi se va tăia
nădejdea.

Joi, 25 ianuarie – Ajutor de la Duhul Sfânt
7. Ioan 16:13; Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul;
căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.
8. 1 Corinteni 2:5; Pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe
puterea lui Dumnezeu.
9. Ezechiel 36:26,27; 26. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul
vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.
27. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi
legile Mele.
Ioan 14:26; Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va
învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.
Efeseni 3:16,17; 16. şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere,
prin Duhul Lui, în omul dinăuntru,
17. aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi
temelia pusă în dragoste,
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Studiul 5

După Eden
Textul de memorat: „Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm
să vorbim aşa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima.” (1 Tesaloniceni
2:4)

Duminică, 28 ianuarie – Administratorii în Vechiul Testament
1. Isaia 22:14-18; 14. Domnul oştirilor mi-a descoperit şi mi-a zis: "Nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va
ierta până nu veţi muri, zice Domnul Dumnezeul oştirilor."
15. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul oştirilor: "Du-te la curteanul acela, la Şebna, dregătorul casei
împărăteşti, şi zi-i:
16. "Ce ai tu aici la tine şi pe cine ai aici, de-ţi sapi aici un mormânt?" El îşi sapă un mormânt sus pe
înălţime, îşi scobeşte o locuinţă în stâncă!
17. Iată, Domnul te va azvârli cu o aruncătură puternică, te va învârti ca pe un ghem.
18. Te va azvârli, te va azvârli ca pe o minge, pe un pământ întins, şi acolo vei muri, acolo vor veni
carele tale cele strălucite, tu, ocara casei stăpânului tău!

Luni, 29 ianuarie – Administratorii în Noul Testament
2. 1 Corinteni 4:1,2; 1. Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui Hristos şi ca nişte
ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu.
2. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui.
Tit 1:7; Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpăţânat, nici
mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav;
1 Petru 4:10; Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească
altora după darul pe care l-a primit.
Luca 12:45,46; 45. Dar dacă robul acela zice în inima lui: "Stăpânul meu zăboveşte să vină"; dacă va
începe să bată pe slugi şi pe slujnice, să mănânce, să bea şi să se îmbete,
46. stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul în care nu ştie şi-l va
tăia în bucăţi; şi soarta lui va fi soarta celor necredincioşi în lucrul încredinţat lor.

Marți, 30 ianuarie – „Ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu”
3. Coloseni 2:2,3; 2. pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate
bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
3. în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.
1 Timotei 3:16; Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost
dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut
în lume, a fost înălţat în slavă.”
4. Deuteronomul 29:29; Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile
descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele Legii
acesteia.
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Studiul 5 – După Eden

Miercuri, 31 ianuarie – Privilegiul de a cunoaşte adevărul
5. Efeseni 6:13-17; 13. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea
rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.
14. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,
15. având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.
16. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile
arzătoare ale celui rău.
17. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
Efeseni 6:13-17; 13. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea
rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.
14. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,
15. având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.
16. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile
arzătoare ale celui rău.
17. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

Joi, 1 februarie – Responsabilităţile ispravnicului
6. 2 Corinteni 5:10; Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos,
pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.
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Studiul 6

Caracteristicile creştinului
Textul de memorat: „Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui Hristos şi ca nişte
ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit
credincios în lucrul încredinţat lui.” (1 Corinteni 4:1,2)

Duminică, 4 februarie – Credinţa şi consecvenţa
1. Evrei 11:8-12, 17-19; 8. Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea
să-l ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce.
9. Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a locuit în
corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe.
10. Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.
11. Prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în
credincioşia Celui ce-i făgăduise.
12. De aceea, dintr-un singur om, şi încă un om aproape mort, s-a născut o sămânţă în mare număr,
ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra.
17. Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el, care primise
făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu!
18. El căruia i se spusese: "În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!"
19. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar şi din morţi; şi, drept vorbind, ca înviat din
morţi l-a primit înapoi.
Romani 4:13,18-21; 13. În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni
lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credinţă.
18. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după
cum i se spusese: "Aşa va fi sămânţa ta."
19. Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit - avea aproape
o sută de ani - nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii.
20. El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat
slavă lui Dumnezeu,
21. deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească.
Apocalipsa 2:10; Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe
unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi
da cununa vieţii.”

Luni, 5 februarie – Loialitatea
2. 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.
3. 1 Cronici 28:9; Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată
inima şi cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi
toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe
vecie.

Marți, 6 februarie – O conştiinţă curată
Studiu Biblic, Trim. I, 2018 – Principii de administrare creştină a vieţii

12/31

- texte -

Studiul 6 – Caracteristicile creştinului

4. Evrei 10:19-22; 19. Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul
Preasfânt,
20. pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său,
21. şi, fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu,
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.
1 Timotei 4:1,2; 1. Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de
credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor,
2. abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul
lor.
5. Evrei 9:14; Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi
jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi
Dumnezeului celui Viu!

Miercuri, 7 februarie – Ascultarea
6. 1 Samuel 15:22; Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea
de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult
decât grăsimea berbecilor.
1 Ioan 5:2,3; 2. Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi
păzim poruncile Lui.
3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;

Joi, 8 februarie – Om de încredere
7. Luca 16:10-12; 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi
cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.
11. Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii?
12. Şi, dacă n-aţi fost credincioşi în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru?
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Onestitatea faţă de Dumnezeu
Textul de memorat: „Sămânţa care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul,
îl ţin într-o inimă bună şi curată şi fac rod în răbdare.” (Luca 8:15)

Duminică, 11 februarie – O chestiune de cinste
1. Luca 16:10; Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este
nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.
2. Leviticul 27:30; Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a
Domnului; este un lucru închinat Domnului.
Maleahi 3:8; Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: „Cu ce
Te-am înşelat?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.

Luni, 12 februarie – Viaţa de credinţă
3. Geneza 22:1-12; 1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis:
"Avraame!" "Iată-mă!", a răspuns el.
2. Dumnezeu i-a zis: "Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria
şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune."
3. Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus şaua pe măgar şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său,
Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot şi a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu.
4. A treia zi, Avraam a ridicat ochii şi a văzut locul de departe.
5. Şi Avraam a zis slugilor sale: "Rămâneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul ne vom duce până acolo să
ne închinăm, şi apoi ne vom întoarce la voi."
6. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, şi a luat în mână
focul şi cuţitul. Şi au mers astfel amândoi împreună.
7. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avraam, a zis: "Tată!" "Ce este, fiule?", i-a răspuns el. Isaac a
zis din nou: "Iată focul şi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?"
8. "Fiule", a răspuns Avraam, "Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea de tot." Şi au
mers amândoi împreună înainte.
9. Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar şi a aşezat
lemnele pe el. A legat pe fiul său, Isaac şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor.
10. Apoi Avraam a întins mâna şi a luat cuţitul ca să înjunghie pe fiul său.
11. Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: "Avraame! Avraame!" "Iată-mă!", a
răspuns el.
12. Îngerul a zis: "Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de
Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine."
4. Evrei 12:2; Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care,
pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta
scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Marți, 13 februarie – O declaraţie de credinţă
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- texte 5. Luca 11:42; Dar vai de voi, fariseilor! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din rută şi din toate
zarzavaturile, şi daţi uitării dreptatea şi dragostea de Dumnezeu: pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe
celelalte să nu le lăsaţi nefăcute!
6. Geneza 28:14-22; 14. Sămânţa ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la apus şi la răsărit, la
miazănoapte şi la miazăzi; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta.
15. Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara
aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun."
16. Iacov s-a trezit din somn şi a zis: "Cu adevărat, Domnul este în locul acesta, şi eu n-am ştiut."
17. I-a fost frică şi a zis: "Cât de înfricoşat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este
poarta cerurilor!"
18. Şi Iacov s-a sculat dis-de-dimineaţă, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de
aducere aminte şi a turnat untdelemn pe vârful ei.
19. A dat locului acestuia numele Betel; dar mai înainte cetatea se chema Luz.
20. Iacov a făcut o juruinţă şi a zis: "Dacă va fi Dumnezeu cu mine şi mă va păzi în timpul călătoriei
pe care o fac, dacă-mi va da pâine să mănânc şi haine să mă îmbrac
21. şi dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu;
22. piatra aceasta, pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu şi Îţi voi da
a zecea parte din tot ce-mi vei da."

Miercuri, 14 februarie – Zecimea este închinată Domnului
7. Leviticul 27:30; Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a
Domnului; este un lucru închinat Domnului.
8. Evrei 7:2-10; 2. care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care, după însemnătatea numelui său,
este întâi "împărat al neprihănirii", apoi şi "împărat al Salemului", adică "împărat al păcii";
3. fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii, dar
care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu - rămâne preot în veac.
4. Vedeţi bine, dar, cât de mare a fost el, dacă până şi patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada
de război!
5. Aceia dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoţi, după Lege, au poruncă să ia zeciuială de
la norod, adică de la fraţii lor, cu toate că şi ei se coboară din Avraam.
6. Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avraam şi a binecuvântat pe cel ce
avea făgăduinţele.
7. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare.
8. Şi apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt nişte oameni muritori; pe când acolo, o ia cineva despre care
se mărturiseşte că este viu.
9. Mai mult, însuşi Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem aşa, prin Avraam;
10. căci era încă în coapsele strămoşului său, când a întâmpinat Melhisedec pe Avraam.

Joi, 15 februarie – Redeşteptarea, reforma şi returnarea zecimii
9. Neemia 9:2,3; 2. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărţindu-se de toţi străinii, au venit şi şi-au
mărturisit păcatele lor şi fărădelegile părinţilor lor.
3. După ce au şezut jos, au citit în cartea Legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi; şi altă
a patra parte din zi şi-au mărturisit păcatele şi s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor.
Neemia 13:12; Atunci tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must şi din untdelemn.
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Studiul 8
17 februarie – 23 februarie

Impactul returnării zecimii
Textul de memorat: „Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniţi din lucrurile de la
Templu şi că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce
propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.” (1 Corinteni 9:13,14)
Returnarea zecimii este un mod important de exprimare a credinţei şi un criteriu de verificare a
autenticităţii mărturisirii noastre. „Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă! Pe voi înşivă
cercaţi-vă! Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi” (2
Corinteni 13:5).
Prima referire biblică la zecime o găsim în Geneza 14:18-20, episodul în care Avraam îi dă zecime lui
Melhisedec. Ulterior, leviţii primeau zecimea pentru serviciile pe care le îndeplineau la templu (2
Cronici 31:4-10). În prezent, zecimea este destinată susţinerii Evangheliei.
Impactul, utilizarea, importanţa şi metoda de distribuire a zecimii urmăresc creşterea noastră spirituală
prin susţinerea lucrării lui Dumnezeu şi prin asigurarea unei baze financiare pentru predicarea
Evangheliei. Acesta este planul lui Dumnezeu şi acesta este primul pas pe care îl face un administrator
credincios.
Săptămâna aceasta vom continua să studiem despre zecime: distribuirea ei, ce înseamnă ea pentru alţii şi
ce impact are ea asupra vieţii noastre spirituale.

Duminică, 18 februarie – Împreună finanţăm misiunea
Isus ne cheamă să propovăduim Evanghelia şi să facem ucenici, învăţându-i să păzească tot ce ne-a
poruncit (Matei 28:19,20). El vrea să ne implicăm în cea mai nobilă cauză de pe pământ: salvarea
oamenilor. Una dintre responsabilităţile noastre ca administratori ai Săi o constituie finanţarea acestei
misiuni din resursele pe care ni le oferă El. Participarea va adânci angajamentul personal de a-L prezenta
altora pe Hristos. Fiecărui credincios - ca ucenic, administrator şi lucrător - i se cere să aducă zecimea
pentru această lucrare sfântă. Este necesar să ne rugăm pentru unitate în credincioşia faţă de finanţarea
misiunii, la fel cum ne rugăm pentru unitate în credinţă.
1. Care este planul financiar aprobat de Dumnezeu pentru îndeplinirea acestei misiuni? Ce
înseamnă expresiile „toate zeciuielile” şi „ca să fie hrană în Casa Mea”? Maleahi 3:10
Oamenii dădeau zecime încă din timpul lui Avraam şi Iacov (Geneza 14:20; 28:22) şi poate chiar mai de
dinainte. Zecimea face parte din sistemul de finanţare a bisericii lui Dumnezeu. Ea este cea mai bună
sursă de finanţare şi cea mai echitabilă metodă de împlinire a misiunii Sale.
Astăzi, în general, creştinii dau relativ puţin pentru finanţarea misiunii. Totuşi Dumnezeu a avut
întotdeauna oameni dispuşi să finanţeze misiunea Sa. Trebuie să înţelegem că ea se desfăşoară la scară
mondială şi să colaborăm la susţinerea ei financiară. Nu putem să fim dezorganizaţi, delăsători sau
indiferenţi. Lucrarea este mult mai amplă decât cea din timpul lui Neemia, când poporul a spus: „Ne-am
hotărât să nu părăsim Casa Dumnezeului nostru” (Neemia 10:39). Şi are o anvergură mai mare decât
secolul al XIX-lea. Membrii şi pastorii trebuie să se unească spiritual şi să se implice toţi financiar
pentru a atinge acest obiectiv.
Gândeşte-te cât de extinsă este misiunea adventistă în lume (vezi Apocalipsa 14:6,7). Ce poţi face
pentru a conştientiza că eşti dator să contribui la finanţarea acestei lucrări?
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Luni, 19 februarie – Binecuvântările lui Dumnezeu
Dumnezeu a promis belşug de binecuvântare celor care aduc zecimea cu credincioşie (Maleahi 3:10).
Însă binecuvântarea Sa nu este unidimensională. Sublinierea exclusivă a acumulării valorilor materiale,
de exemplu, în detrimentul celorlalte aspecte, creează
O perspectivă extrem de îngustă asupra binecuvântărilor Sale. Binecuvântarea promisă este atât
materială, cât şi spirituală. În plan spiritual, ea cuprinde mântuirea, fericirea, pacea sufletească şi cel mai
înalt bine posibil pentru noi. Şi suntem datori să împărţim binecuvântările primite cu cei mai puţin
privilegiaţi. Noi primim binecuvântări ca să le oferim altora. În acest mod, Dumnezeu îşi întinde
binecuvântările asupra multor oameni.
2. Ce ne spune Petru despre relaţia dintre primirea binecuvântării şi împărţirea ei cu alţii? 1
Petru 3:8,9
Din returnarea zecimii decurge o dublă binecuvântare: a noastră şi a altora prin noi. Noi le dăm celor din
jur din ceea ce am primit. „Daţi, şi vi se va da… Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va
măsura” (Luca 6:38).
3. Cum se aplică la zecime principiul prezentat în Faptele 20:35?
Cea mai mare binecuvântare a aducerii zecimii este lecţia încrederii în Dumnezeu (Ieremia 17:7).
„Sistemul special al zecimii a fost întemeiat pe un principiu care este la fel de durabil ca Legea lui
Dumnezeu. Acest sistem de zecime a fost o binecuvântare pentru iudei, altfel, Dumnezeu nu li l-ar fi dat.
În acelaşi fel, el va fi o binecuvântare pentru cei care îl respectă la sfârşitul timpului. Tatăl nostru ceresc
nu a conceput planul dăruirii sistematice pentru a Se îmbogăţi El, ci ca să fie o mare binecuvântare
pentru om. El a văzut că acest sistem al dărniciei era exact lucrul de care avea nevoie omul.” - Ellen G.
White, Mărturii pentru biserică, vol. 3, ed. 2011, p. 354
Ce binecuvântare ai primit de la Domnul prin lucrarea altei persoane pentru tine? Ce poţi face ca să
fii şi tu o binecuvântare pentru alţii?

Marţi, 20 februarie – Scopul zecimii
Pavel îi scrie lui Timotei: „«Să nu legi gura boului când treieră bucate» şi «Vrednic este lucrătorul de
plata lui»” (1 Timotei 5:18), citându-l aici pe Moise, (Deuteronomul 25:4) şi, respectiv, pe Domnul Isus
(Luca 10:7). Se pare că regula cu privire la animalele de povară circula sub formă de proverb şi
transmitea ideea că este corect ca boul să pască în timp ce trage la jug. La fel, al doilea proverb arată că
lucrătorii devotaţi care propovăduiesc Evanghelia ar trebui retribuiţi.
Dumnezeu creează şi operează prin sisteme. El a conceput sistemul solar, ecosistemul, sistemul digestiv,
sistemul nervos etc. Sistemul zecimii a fost rânduit de Dumnezeu pentru leviţi (Numeri 18:26) ca să
îngrijească de sanctuar şi ca să-şi întreţină existenţa. Echivalentul contemporan, în cadrul bisericii, sunt
cei care îşi dedică viaţa predicării Evangheliei. Sistemul zecimii este mijlocul ales de Dumnezeu pentru
susţinerea pastorilor şi a fost utilizat pe tot parcursul istoriei. Susţinerea lucrătorilor în acest mod este
fundamentală pentru lucrarea lui Dumnezeu.
4. Ce le spune Pavel corintenilor şi care este implicaţia morală a afirmaţiei sale? 1 Corinteni 9:14;
2 Corinteni 11:7-10
Când declară „am despuiat alte biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă” (2 Corinteni
11:8), Pavel se referă la faptul că fusese susţinut de o biserică macedoneană săracă pentru a sluji unei
biserici corintene bogate. Ideea este că propovăduitorii Evangheliei merită remuneraţi.
Zecimea are un scop anume şi trebuie utilizată numai în acest scop. „Zecimea este pusă deoparte pentru
o întrebuinţare specială. Ea nu trebuie să fie considerată un fond neînsemnat. Ea trebuie consacrată în
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- texte mod special susţinerii celor care duc lumii solia lui Dumnezeu şi nu ar trebui întrebuinţată în alte
scopuri.” - Ellen G. White, Sfaturi privind administrarea creştină a vieţii, ed. 2007, p. 80
Citeşte Leviticul 27:30. Cum se aplică acest principiu la noi astăzi?

Miercuri, 21 februarie – Casa vistieriei
În termeni poetici, Biblia spune că Dumnezeu are câte o „cămară” pentru vânt (Ieremia 10:13), pentru
adâncuri (Psalmii 33:7), pentru zăpadă şi grindină (Iov 38:22) şi are control absolut asupra lor. Însă cea
mai preţioasă „cămară” a Sa este cea pentru zecime.
„Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel pentru slujba pe care o fac ei pentru slujba
cortului întâlnirii” (Numeri 18:21). Este prima menţiune cu privire la locul unde trebuie ţinută zecimea „principiul vistieriei”. Apoi, Dumnezeu le-a cerut israeliţilor să aducă zecimea la locul ales de El
(Deuteronomul 12:5,6). Pe timpul lui Solomon, zecimea era adusă la Templul din Ierusalim. Israeliţii au
înţeles la ce se referea Maleahi când le-a spus: „Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile” (3:10).
Casa vistieriei era locul unde se desfăşurau serviciile religioase şi de unde erau susţinuţi leviţii.
5. Ce alte denumiri pentru „casa vistieriei” mai apar în Scriptură? 1 Cronici 26:20; 2 Cronici
31:11-13; Neemia 10:38
În ambele perioade testamentare, Dumnezeu a avut o vistierie centrală pentru administrarea zecimii.
Adventiştii de ziua a şaptea sunt o biserică mondială în care principiul vistieriei este acceptat şi practicat.
Membrii sunt încurajaţi să trimită zecimea către Conferinţă/Misiune prin intermediul bisericii locale de
care aparţin. Din trezoreria Conferinţei/Misiunii îşi primesc pastorii salariile.
„Pe măsură ce lucrarea lui Dumnezeu se extinde, apelurile după ajutor vor fi tot mai dese. Ca să se poată
răspunde acestor chemări, creştinii trebuie să asculte de porunca: «Aduceţi însă la casa vistieriei toate
zeciuielile, ca să fie hrană în casa Mea» (Maleahi 3:10). Dacă cei care mărturisesc că sunt creştini îi vor
aduce lui Dumnezeu în mod credincios zecimile şi darurile lor, vistieria Sa va fi plină. Atunci nu ar mai
fi nevoie să se recurgă la expunere de lucruri spre vânzare, la loterii sau organizarea de distracţii în
vederea strângerii de fonduri pentru sprijinirea Evangheliei.” - Ellen G. White, Faptele apostolilor, ed.
2014, p. 248
Gândeşte-te ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar duce zecimea unde ar dori. De ce este important să o
aducem la casa vistieriei lui Dumnezeu?

Joi, 22 februarie – Zecimea şi mântuirea prin credinţă
6. Ce adevăr esenţial pentru credinţa noastră este prezentat în Romani 3:19-24?
Mesajul principal de aici este că niciunul dintre noi nu merită mântuirea (Romani 3:23). Dacă am
merita-o, atunci ea ar putea fi obţinută prin merite sau prin fapte, idee ce contrazice Scriptura.
7. Ce aflăm din Romani 4:1-5 despre modul cum suntem mântuiţi?
Mântuirea este un dar (Efeseni 2:8,9) nemeritat. Ea ne este oferită datorită meritelor jertfei desăvârşite
aduse de Hristos, merite care sunt puse în contul nostru. În ce priveşte zecimea, nu se pot obţine merite
înaintea lui Dumnezeu prin înapoierea ei. Cum să se poată obţine merite, dacă ea este a lui Dumnezeu?
Aducerea zecimii, la fel ca orice faptă bună, nu este un act mântuitor. Dar noi, creştinii, am fost creaţi
pentru fapte bune: „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe
care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele” (Efeseni 2:10).
Atitudinea noastră faţă de zecime este indicatorul atitudinii noastre faţă de ceea ce ne cere Dumnezeu:
suntem fie smeriţi şi ascultători, fie îndărătnici şi sfidători. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom asculta de
Studiu Biblic, Trim. I, 2018 – Principii de administrare creştină a vieţii

18/31

Studiul 8 – Impactul returnării zecimii
- texte El. Când returnăm zecimea, demonstrăm că suntem conştienţi de statutul nostru de simpli administratori
aici şi că îi datorăm totul Lui. După cum Sabatul ne aduce aminte săptămânal că El este Creatorul şi
Răscumpărătorul nostru, tot la fel zecimea ne reaminteşte că noi nu suntem ai noştri şi că viaţa şi
mântuirea sunt daruri ale Sale. Returnarea zecimii este dovada palpabilă a acestor convingeri.
Ce ne spune Luca 21:1-4 despre ce înseamnă să trăim prin credinţă?

Vineri, 23 februarie – Un gând de încheiere
Uităm uşor că îi datorăm Domnului fiecare respiraţie, fiecare bătaie a inimii şi fiecare clipă a existenţei.
În Faptele 17, Pavel le vorbeşte atenienilor despre Dumnezeul adevărat, arătând că El este nu doar
Creatorul („Dumnezeu care a făcut lumea şi tot ce este în ea”, vers. 24), ci şi Susţinătorul („în El avem
viaţa, mişcarea şi fiinţa”, vers. 28). Atenienii nu-L cunoşteau pe Dumnezeul adevărat. Dar noi îl
cunoaştem şi nu ar trebui să uităm niciodată că El ne-a creat şi ne susţine. El are anumite cerinţe, iar noi
trebuie să trăim potrivit acestora:
„Dumnezeu […] pune comorile Lui în mâinile oamenilor, dar cere ca o zecime din ele să fie pusă
deoparte cu credincioşie, pentru lucrarea Sa. El cere ca această parte să fie adusă în trezoreria Sa. Ea
trebuie să-I fie înapoiată ca aparţinându-I; este sfântă şi trebuie folosită în scopuri sfinte, pentru
susţinerea celor care duc mesajul mântuirii pe tot pământul. El rezervă această parte pentru ca resursele
să curgă continuu în tezaurul Său şi lumina adevărului să poată fi dusă şi la cei de aproape, şi la cei de
departe. Ascultând cu credincioşie de această poruncă, noi recunoaştem că toate îi aparţin lui
Dumnezeu.” - Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 6, ed. 2017, p. 309
BIBLIA ŞI CARTEA PROFEŢI ŞI REGI – STUDIU LA RÂND
Biblia: Matei 15-21
1. Care sunt cele trei lucruri pe care le-a făcut Isus când I-au adus pâinile şi peştişorii?
2. Unde ni se spune că se strângea o taxă („dare”) pentru templu?
3. Cine şi de ce a tras concluzia că „nu este de folos să se însoare”?
4. Ce le-a spus Isus preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor că au văzut, şi totuşi nu s-au căit?
Profeţi şi regi, capitolul 60
5. Ce se va întâmpla cu puterea, capacitatea, aspiraţiile şi ambiţiile noastre, pe pământul înnoit?
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Studiul 9
24 februarie – 3 martie

Darurile, o expresie a recunoştinţei
Textul de memorat: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)
Avem un Dumnezeu darnic - acesta este marele adevăr transmis de jertfa Domnului Isus (Ioan 3:16). Şi
„dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din
ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:13).
Dumnezeu oferă neîncetat. Aşa este El! Iar cei care doresc să reflecte caracterul Său trebuie să ofere şi ei
neîncetat. Ideea că un creştin ar putea fi egoist este contradicţie în termeni!
O cale de a oferi din ceea ce am primit este dăruirea. Aşa ne exprimăm recunoştinţa şi dragostea. Când
Isus îi va întâmpina în cer pe cei mântuiţi, vom avea ocazia de a-i cunoaşte pe cei care au aflat despre
harul Său ca urmare a darurilor noastre!
Săptămâna aceasta vom aborda câteva aspecte importante legate de aducerea darurilor. Oferirea cu
generozitate a darurilor, fie că este vorba despre mijloace, timp ori talente, este un mod convingător de a
ne trăi credinţa şi de a reprezenta caracterul Dumnezeului căruia îi slujim.

Duminică, 25 februarie – „Acolo unde este comoara voastră”
1. Cum ne eliberăm de influenţa pe care o pot avea asupra noastră comorile pământeşti? Matei
6:19-21; Coloseni 3:1,2
„Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră” (Matei 6:21) este declaraţia lui Isus.
Sensul ei complet poate fi desprins din cele două versete anterioare, unde strângerea comorilor pe
pământ este aşezată în contrast cu strângerea lor în cer. Trei cuvinte descriu pământul: moliile, rugina,
hoţii (vers.19), toate transmiţându-ne ideea efemerităţii comorii pământeşti. „Pe pământ, totul este
instabil, nesigur şi efemer; toate sunt supuse degradării, distrugerii, furtului şi pierderii. Cerul se află la
polul opus: totul este etern, durabil, sigur şi nepieritor. În cer nu există pierdere.” - C. Adelina Alexe,
„Where Your Heart Belongs”, în Beyond Blessings, p. 22
Priveşte la lucrurile pe care le deţii. Chiar dacă sunt puţine, mai devreme sau mai târziu cele mai multe
vor ajunge la gunoi. Excepţie face poate doar moştenirea. Însă administratorul înţelept ar trebui să se
preocupe de strângerea comorilor în cer. Acolo sunt în siguranţă. Nu avem motive să ne temem de
recesiune, de hoţi sau de prădători.
Pasajul din Matei 6:19-21 conţine unul dintre cele mai importante concepte legate de administrarea
creştină. „Comoara” ta îţi atrage inima, o captivează, o constrânge, o farmecă, o ademeneşte şi caută să o
ia în stăpânire. În lumea materială, inima urmează comoara, de aceea este extrem de important unde ai
comoara. Cu cât ne preocupăm mai mult de nevoile şi de câştigurile pământeşti, cu atât ne este mai
dificil să ne gândim la lucrurile cereşti.
Faptele noastre trebuie să fie în acord cu ceea ce spunem. Şi, dacă în privinţa comorilor de pe pământ
umblăm prin vedere, în privinţa comorilor strânse în cer trebuie să umblăm prin credinţă (2 Corinteni
5:7). Este necesar să ne îngrijim de nevoile noastre de aici (chiar şi de pensionare), dar este esenţial să
privim totul din perspectiva veşniciei.
Ce idee importanta transmite Pavel în Evrei 10:34 prin contrastul dintre averile de pe pământ şi
avuţia din cer?
Studiu Biblic, Trim. I, 2018 – Principii de administrare creştină a vieţii

20/31

- texte -

Studiul 9 – Darurile, o expresie a recunoştinţei

Luni, 26 februarie – „Ispravnici ai harului lui Dumnezeu”
2. Ce alt dar spune Pavel că ne-a oferit Dumnezeu? Efeseni 2:8
Harul este o favoare nemeritată. Este un dar de care nu suntem vrednici. El a fost revărsat de Dumnezeu
peste această planetă şi, dacă îl vom primi, va pătrunde în străfundurile fiinţei noastre şi ne va
transforma viaţa acum şi pentru totdeauna. În el se cuprinde toată bogăţia şi forţa cerului (2 Corinteni
8:9). El îi uimeşte chiar şi pe îngeri (1 Petru 1:12).
Dintre toate darurile venite de la Dumnezeu, harul Său oferit prin Isus Hristos este cel mai preţios. Fără
har, nu am avea nicio speranţă. Urmele lăsate de păcat în noi sunt prea adânci ca să putem scăpa
vreodată singuri de el. Nici măcar ascultarea de Legea lui Dumnezeu nu ne poate aduce la viaţă.
„Atunci, oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege
care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege” (Galateni 3:21). Legea nu ne poate
mântui. Singura cale de mântuire este prin har.
3. Ce relaţie există între har şi administrarea creştină? Explică în ce fel darurile pe care I le
aducem lui Dumnezeu şi semenilor noştri sunt o manifestare a harului Său. 1 Petru 4:10
Petru declară că primitorii harului lui Dumnezeu sunt nişte „ispravnici ai harului felurit al lui
Dumnezeu” (1 Petru 4:10). Noi am primit de la Dumnezeu nişte daruri şi suntem chemaţi să dăm înapoi
din ele. Le-am primit prin har, nu doar spre satisfacţia şi beneficiul nostru, ci în vederea răspândirii
Evangheliei. Ne-au fost oferite cu generozitate şi tot cu generozitate suntem chemaţi să le dăm mai
departe.
Gândeşte-te câte daruri ai primit de la Dumnezeu. Ce poţi face pentru a fi un bun administrator al
harului Sau?

Marţi, 27 februarie – Din tot ce avem mai bun
4. Ce lecţie putem desprinde din Luca 7:37-47 cu privire la adevăratul motiv de a-I aduce daruri
lui Dumnezeu?
Maria a intrat în odaie şi L-a văzut pe Isus stând întins la masă. A spart vasul de alabastru cu nard scump
şi I-a uns picioarele cu el. Unii au considerat fapta ei nepotrivită, dat fiind modul în care îşi câştigase
existenţa.
Însă ea fusese eliberată de sub stăpânirea demonilor (Luca 8:2). Apoi, Isus l-a înviat pe Lazăr, fratele ei.
Inima ei era plină de recunoştinţă. Parfumul era cel mai valoros lucru pe care îl deţinea şi a ales să i-L
ofere lui Isus în semn de mulţumire.
Incidentul acesta surprinde adevăratul motiv pentru care ar trebui să-I aducem daruri lui Dumnezeu:
recunoştinţa. Cum altcumva am putea răspunde la darul inestimabil al harului Său? Generozitatea Sa ne
îndeamnă să dăruim, iar generozitatea şi recunoştinţa sunt cele două ingrediente ale dăruirii autentice,
inclusiv a timpului, a puterii fizice, a talentelor şi a bunurilor noastre.
5. Ce principiu privitor la aducerea darurilor putem desprinde din textele următoare? Exodul
34:26; Leviticul 22:19-24; Numeri 18:29
Poate că darurile noastre cele mai bune ni se par mici, însă Dumnezeu le preţuieşte. Când îi aducem din
tot ce avem mai bun, dovedim că El ocupă primul loc în viaţa noastră. Noi nu-I dăm daruri ca să primim
favoruri, ci din recunoştinţă pentru ce ne-a dat El prin Hristos Isus.
„Consacrarea deplină şi generozitatea, alimentate de dragostea recunoscătoare, vor face ca şi cel mai mic
dar, cea mai mică jertfă adusă de bunăvoie, să poarte mireasma cerului şi să capete o valoare
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- texte inestimabilă. Totuşi, după ce I-am adus de bunăvoie Mântuitorului nostru tot ce puteam aduce, oricât de
preţios ar fi acel dar pentru noi, dacă ne vom da seama cu adevărat cât de mult îi datorăm lui Dumnezeu
şi cât de recunoscători ar trebui să-I fim, tot ce am oferit ni se va părea insuficient şi sărăcăcios. Dar
îngerii iau aceste daruri, care nouă ni se par sărace, şi le prezintă înaintea tronului ca pe o jertfă de un
miros plăcut, şi sunt primite.” - Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 3, ed. 2011, p. 347

Miercuri, 28 februarie – Din raţiuni sufleteşti
Deşi infim în comparaţie cu darurile altora, darul văduvei, despre care am amintit într-un studiu anterior,
a fost generos fiindcă arăta ceva despre caracterul şi inima ei, determinându-L pe Isus să declare:
„Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi ceilalţi” (Luca 21:3).
Numai Dumnezeu (Iacov 4:12) ne cunoaşte adevăratele motive (Proverbele 16:2; 1 Corinteni 4:5). Se
poate să facem lucruri bune din motive greşite. Nu avem nevoie de multă credinţă ca să oferim din
prisos, însă când sacrificăm pentru binele altora, mesajul transmis este foarte convingător.
6. Ce ne spune Pavel despre dăruire şi despre motivele dăruirii? Ce principii putem desprinde de
aici? 2 Corinteni 8:8-15
Motivul dăruirii se situează undeva între cei doi poli opuşi: egoism sau altruism. Conflictul dintre
egoism şi dăruire este mai frecvent decât orice altă luptă spirituală. Egoismul poate transforma o inimă
plină de iubire fierbinte pentru Dumnezeu într-o inimă de gheaţă. Când acceptăm ca egoismul să
intervină în experienţa noastră creştină, apar şi problemele. Găsim moduri de a ni-l justifica, sub
paravanul Numelui lui Hristos.
Totul se reduce la un singur cuvânt: dragostea. Iar dragostea nu se manifestă decât prin renunţare la sine,
dispoziţia de a dărui şi a ne dărui, chiar până la sacrificiu, pentru binele altora.
Dacă nu-I dăruim lui Dumnezeu din dragoste, darurile noastre nu vor reflecta dragostea Sa. Inima
egoistă are dragoste doar pentru sine. Să-I cerem Domnului să ne schimbe inima ca să învăţăm să iubim
aşa cum ne-a iubit El!
Dragostea, fundamentul oricărei fapte bune autentice, este esenţa binefacerii creştine. Dragostea arătată
de Dumnezeu faţă de noi ne inspiră să iubim şi este motivul suprem al dăruirii.
Ce valoare au darurile aduse din obligaţie, şi nu din dragoste?

Joi, 1 martie – Experienţa dăruirii
Dintre toate lucrurile pe care ni le-a descoperit Hristos cu privire la Dumnezeu, unul ar trebui să fie clar:
El ne iubeşte şi ne doreşte binele cel mai înalt. Nu ne cere să facem decât ce este spre binele nostru, nu
în detrimentul nostru. Aici se include şi chemarea de a fi dătători generoşi şi voioşi. Darurile aduse cu
mărinimie şi de bunăvoie ne fac bine atât nouă, dătătorilor, cât şi primitorilor. Doar cei care dăruiesc aşa
ştiu că este mult mai ferice să dai decât să primeşti.
7. Ce principii ale dăruirii mai prezintă Pavel? 2 Corinteni 9:6,7
Aducerea unui dar generos poate şi ar trebui să fie un act spiritual personal. Este un act de credinţă, un
semn de recunoştinţă pentru tot ce am primit prin Hristos.
Şi, ca orice act de credinţă, dăruirea ne sporeşte credinţa, întrucât „credinţa fără fapte este zadarnică”
(Iacov 2:20). Nu există metodă mai bună de a ne spori credinţa decât prin trăirea ei practică, adică
făcând acele lucruri care răsar din ea, care iau naştere din ea. Când dăruim de bunăvoie şi cu
generozitate reflectăm, în felul nostru, caracterul lui Hristos. Îl cunoaştem mai bine pe Dumnezeu
purtându-ne aşa cum se poartă El. În modul acesta, încrederea noastră în El se întăreşte şi avem ocazia
de a gusta şi a vedea „ce bun este Domnul” (Psalmii 34:8).
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„Se va vedea că slava ce străluceşte pe faţa lui Isus este slava iubirii care se jertfeşte pe sine. În lumina
de la Calvar se va vedea că legea iubirii care renunţă la sine este legea vieţii pentru pământ şi pentru cer;
că iubirea care «nu caută folosul său» îşi are izvorul în inima lui Dumnezeu şi că în Cel blând şi smerit
se manifestă caracterul Aceluia care locuieşte în lumina de care niciun om nu se poate apropia.” - Ellen
G. White, Viaţa lui lisus, ed. 2015, p. 10
Ce experienţă personală ai în legătură cu creşterea credinţei prin dăruirea cu generozitate şi de
bunăvoie?

Vineri, 2 martie – Un gând de încheiere
„Spiritul dărniciei este spiritul Cerului. Spiritul egoismului este spiritul lui Satana. Dragostea lui Hristos,
dragostea care se jertfeşte pe sine este descoperită la cruce. El a dat tot ce avea şi apoi S-a dat pe Sine
însuşi ca omul să poată fi mântuit. Crucea lui Hristos apelează la bunăvoinţa fiecărui urmaş al
binecuvântatului Mântuitor. Principiul ilustrat acolo este de a da şi iarăşi a da. Transpus în fapte concrete
de milă şi de bunătate, este adevăratul rod al vieţii creştine. Principiul oamenilor lumeşti este de a
dobândi şi a dobândi; aşa se aşteaptă ei să obţină fericirea; dar dus până la capăt, rodul lui este
nefericirea şi moartea.” - Ellen G. White, în Advent Review and Sabbath Herald, 17 oct. 1882
BIBLIA ŞI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND
Biblia: Matei 22-28
1. Cu cine i-au trimis fariseii pe ucenicii lor ca să-L prindă cu vorba pe Isus?
2. Ce făceau şi ce declarau cărturarii şi fariseii, ca semn de respect pentru prorocii din vechime?
3. Ce au făcut Domnul Isus şi ucenicii înainte de a se duce pe Muntele Măslinilor?
4. Când s-au dus preoţii şi fariseii să-i ceară lui Pilat ca mormântul să fie bine păzit?
Istoria mântuirii, capitolul 1
5. Ce i-au sfătuit îngerii loiali lui Dumnezeu pe Satana şi pe îngerii rebeli să facă?
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Administrarea creştină a vieţii şi sfinţirea
Textul de memorat: „Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.” (1 Tesaloniceni 4:7)

Duminică, 4 martie – Hristos înainte de orice
1. Coloseni 1:16-18; 16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ,
cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au
fost făcute prin El şi pentru El.
17. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.
18. El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca
în toate lucrurile să aibă întâietatea.
Romani 8:21; Că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei
copiilor lui Dumnezeu.
2 Corinteni 5:17; Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că
toate lucrurile s-au făcut noi.

Luni, 5 martie – Doctrina despre sanctuar
2. 1 Ioan 2:1; Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem
la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
Evrei 4:14-16; 14. Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile - pe Isus,
Fiul lui Dumnezeu - să rămânem tari în mărturisirea noastră.
15. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate
lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.
16. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim
har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.
Apocalipsa 14:7; El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul
judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”
Evrei 4:14-16; 14. Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile - pe Isus, Fiul
lui Dumnezeu - să rămânem tari în mărturisirea noastră.
15. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate
lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.
16. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim
har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

Marți, 6 martie – Doctrine centrate pe Hristos
3. Ioan 14:6; Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
Ioan 17:17; Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
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- texte 3 Ioan 3; A fost o mare bucurie pentru mine când au venit fraţii şi au mărturisit că eşti credincios
adevărului şi că umbli în adevăr.

Miercuri, 7 martie – Soliile celor trei îngeri
4. Apocalipsa 14:6-12; 6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie
veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei
limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: "Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!"
8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: "A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a
adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!"
9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: "Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei
ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,
10. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi
chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.
11. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce
se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!
12. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus."

Joi, 8 martie – Administrarea creştină
5. 1 Petru 1:15,16; 15. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea
voastră.
16. Căci este scris: "Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt".
Evrei 12:14; Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.
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Creştinul şi datoriile financiare
Textul de memorat: „Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi
vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea. Să nu datoraţi
nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea.” (Romani
13:7,8)

Duminică, 11 martie – Împrumuturile şi cheltuielile
1. Psalmii 37:21; Cel rău ia cu împrumut, şi nu dă înapoi; dar cel neprihănit este milos şi dă.
Eclesiastul 5:5; Mai bine să nu faci nicio juruinţă decât să faci o juruinţă, şi să n-o împlineşti.
Deuteronomul 28:44,45; 44. El va fi cel ce-ţi va da cu împrumut, dar tu nu-i vei da cu împrumut. El
va fi capul, iar tu vei fi coada.
45. Toate aceste blesteme vor veni peste tine, te vor urmări şi te vor ajunge, până vei fi nimicit,
fiindcă n-ai ascultat de glasul lui Iehova, Dumnezeul tău, ca să respecţi legile şi poruncile pe care ţi
le-a dat..

Luni, 12 martie – Satisfacţia imediată
2. 2 Samuel 11:2-4; 2. Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat; şi pe când se plimba
pe acoperişul casei împărăteşti, a zărit de acolo o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la
chip.
3. David a întrebat cine este femeia aceasta, şi i-au spus: "Este Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui
Urie, hetitul."
4. Şi David a trimis nişte oameni s-o aducă. Ea a venit la el, şi el s-a culcat cu ea. După ce s-a curăţat
de necurăţia ei, ea s-a întors acasă.
Geneza 3:6; Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca
neprihănire.”
Filipeni 3:19; Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în ruşinea
lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ.
1 Ioan 2:16; Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este
de la Tatăl, ci din lume.
Romani 8:8; Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu.

Marți, 13 martie – Limitarea la mijloacele personale
3. Matei 6:33; Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi
se vor da pe deasupra.
Luca 14:27-30; 27. Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.
28. Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala
cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească?
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- texte 29. Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârşi, şi toţi cei ce-l vor vedea să
înceapă să râdă de el
30. şi să zică: "Omul acesta a început să zidească, şi n-a putut isprăvi."

Miercuri, 14 martie – Evitarea datoriilor
4. Deuteronomul 28:12; Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită ţării tale
ploaie la vreme şi ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri,
dar tu nu vei lua cu împrumut.

Joi, 15 martie – Economisirea şi investirea
5. Proverbele 13:11; Bogăţia câştigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte.
Proverbele 13:18; Sărăcia şi ruşinea sunt partea celui ce leapădă certarea, dar cel ce ia seama la
mustrare este pus în cinste.
Proverbele 21:5; Planurile omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă najunge decât la lipsă.
2 Corinteni 4:18; Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci
lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.
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Creştinul şi obiceiurile sale
Textul de memorat: „Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău. Te
caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. Strâng cuvântul Tău în inima
mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmii 119:9-11)

Duminică, 18 martie - Mai întâi, Dumnezeu!
1. Matei 22:37,38; 37. Isus i-a răspuns: "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot
sufletul tău şi cu tot cugetul tău."
38. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.
Coloseni 3:23; Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,

Luni, 19 martie – Domnul vine curând
2. Luca 12:35-48; 35. Mijlocul să vă fie încins, şi făcliile aprinse.
36. Şi să fiţi ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă
îndată, când va veni şi va bate la uşă.
37. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun că el se
va încinge, îi va pune să şadă la masă şi se va apropia să le slujească.
38. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va
găsi veghind!
39. Să ştiţi bine că, dacă ar şti stăpânul casei la ce ceas va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i
spargă casa.
40. Şi voi, dar, fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi."
41. "Doamne", I-a zis Petru, "pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toţi?"
42. Şi Domnul a zis: "Cine este ispravnicul credincios şi înţelept pe care-l va pune stăpânul său peste
slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită?
43. Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!
44. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuţia sa.
45. Dar dacă robul acela zice în inima lui: "Stăpânul meu zăboveşte să vină"; dacă va începe să bată
pe slugi şi pe slujnice, să mănânce, să bea şi să se îmbete,
46. stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul în care nu ştie şi-l va
tăia în bucăţi; şi soarta lui va fi soarta celor necredincioşi în lucrul încredinţat lor.
47. Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său, şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui, va
fi bătut cu multe lovituri.
48. Dar cine n-a ştiut-o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s-a
dat mult, i se va cere mult; şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.

Marți, 20 martie – Timp folosit sau irosit?
3. Iov 8:9; Căci noi suntem de ieri şi nu ştim nimic, zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră.
Psalmii 39:4,5; 4. "Doamne, spune-mi care este sfârşitul vieţii mele, care este măsura zilelor mele,
ca să ştiu cât de trecător sunt."
5. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână, şi viaţa mea este ca o nimica înaintea Ta. Da, orice om
este doar o suflare, oricât de bine s-ar ţine.
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Studiul 12 – Creştinul şi obiceiurile sale

Psalmii 90:10,12; 10. Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la
optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci
trece iute, şi noi zburăm.
12. Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!
Eclesiastul 3:6-8; 6. Căutarea îşi are vremea ei, şi pierderea îşi are vremea ei; păstrarea îşi are
vremea ei, şi lepădarea îşi are vremea ei;
7. ruptul îşi are vremea lui, şi cusutul îşi are vremea lui; tăcerea îşi are vremea ei, şi vorbirea îşi are
vremea ei;
8. iubitul îşi are vremea lui, şi urâtul îşi are vremea lui; războiul îşi are vremea lui, şi pacea îşi are
vremea ei.
Iacov 4:14; Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un
abur, care se arată puţintel, şi apoi piere.
Efeseni 5:15,16; 15. Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte
înţelepţi.
16. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.

Miercuri, 21 martie – Sănătatea minţii, a trupului şi a sufletului
4. Faptele 3:21; pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor
lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din
vechime.
Apocalipsa 21:1-5; 1. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi
pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
2. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o
mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
3. Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: "Iată cortul lui Dumnezeu cu
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi
Dumnezeul lor.
4. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici
ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut."
5. Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: "Iată, Eu fac toate lucrurile noi." Şi a adăugat: "Scrie,
fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate."

Joi, 22 martie – Autodisciplina
5. 1 Corinteni 9:24-27; 24. Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul
capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul!
25. Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca
să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate
veşteji.
26. Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care
loveşte în vânt.
27. Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora,
eu însumi să fiu lepădat.
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Studiul 13

Administrarea creştină – privilegiu şi
responsabilitate
Textul de memorat: „Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc
de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în
ziua cercetării.” (1 Petru 2:12)

Duminică, 25 martie – Administrarea creştină şi evlavia
1. 2 Timotei 3:1-9; 1. Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
2. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de
părinţi, nemulţumitori, fără evlavie,
3. fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine,
4. vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;
5. având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.
6. Sunt printre ei unii care se vâră prin case şi momesc pe femeile uşuratice, îngreuiate de păcate şi
frământate de felurite pofte,
7. care învaţă întotdeauna, şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului.
8. După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc
adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte credinţa.
9. Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată şi a celor doi
oameni.
2. Ezechiel 14:14; Chiar de ar fi în mijlocul ei aceşti trei oameni: Noe, Daniel şi Iov, ei nu şi-ar mântui
decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu.

Luni, 26 martie – Mulţumirea
3. Filipeni 4:11; Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit
cu starea în care mă găsesc.
4. Romani 8:28; De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe
Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.
Evrei 13:5; Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum nam să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”
Filipeni 4:4-13; 4. Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!
5. Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape.
6. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu,
prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
7. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.
8. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este
curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea
să vă însufleţească.
9. Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va
fi cu voi.
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- texte 10. Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârşit, aţi putut să vă înnoiţi iarăşi simţămintele
voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul.
11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în
care mă găsesc.
12. Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul
şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.
13. Pot totul în Hristos care mă întăreşte.

Marți, 27 martie – Încrederea
5. Proverbele 3:5; Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!

Miercuri, 28 martie – Influenţa noastră
6. Matei 5:16; Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre
bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
Tit 2:7; Şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de
curăţie, de vrednicie,
1 Petru 2:11,12; 11. Preaiubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele
firii pământeşti, care se războiesc cu sufletul.
12. Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte
făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.

Joi, 29 martie – Evaluarea
7. Matei 25:21; Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te
voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!”
Matei 7:23; Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi
toţi care lucraţi fărădelege.”

Salt la Cuprins
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