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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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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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