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Studiul 12

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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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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