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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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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