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Studiul 4 – Biblia - sursa de autoritate a credinţei noastre

Biblia - sursa de autoritate a credinţei noastre
Textul de memorat: „«La Lege şi la mărturie!» Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile
pentru poporul acesta.” (Isaia 8:20)

Duminică, 19 aprilie – Tradiţia
1. Marcu 7:1-13; 1. Fariseii şi câţiva cărturari, veniţi din Ierusalim, s-au adunat la Isus.
2. Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. 3. Fariseii însă şi toţi iudeii nu mănâncă fără să-şi spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina
bătrânilor.
4. Şi când se întorc din piaţă, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care
au apucat ei să le ţină, precum: spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor şi a paturilor. 5. Şi fariseii şi cărturarii L-au întrebat: "Pentru ce nu se ţin ucenicii Tăi de datina bătrânilor, ci
prânzesc cu mâinile nespălate?"
6. Isus le-a răspuns: "Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: "Norodul
acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
7. Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti."
8. Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum: spălarea ulcioarelor şi
a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea."
9. El le-a mai zis: "Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră.
10. Căci Moise a zis: "Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta"; şi: "Cine va grăi de rău pe tatăl său sau
pe mama sa să fie pedepsit cu moartea."
11. Voi, dimpotrivă, ziceţi: "Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: "Ori cu ce te-aş putea
ajuta este "Corban", adică dat lui Dumnezeu, face bine";
12. şi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa.
13. Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de
felul acesta!"
2. 1 Corinteni 11:2; Vă laud că în toate privinţele vă aduceţi aminte de mine şi că ţineţi învăţăturile
întocmai cum vi le-am dat.
2 Tesaloniceni 3:6; În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de
orice frate care trăieşte în neorânduială, şi nu după învăţăturile pe care le-aţi primit de la noi.

Luni, 20 aprilie – Experienţa
3. Romani 2:4; Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu
că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?
Tit 3:4,5; 4. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de
oameni,
5. El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea
naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt.
4. 2 Corinteni 11:1-3; 1. O, de aţi putea suferi puţintică nebunie din partea mea! Ei, haide, suferiţi-mă!
2. Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat,
ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.
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3. Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu
se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos.
Marcu 12:28-31; 28. Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă ştia că Isus răspunsese bine
saducheilor, a venit la El şi L-a întrebat: "Care este cea dintâi dintre toate poruncile?"
29. Isus i-a răspuns: "Cea dintâi este aceasta: "Ascultă Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un
singur Domn";
30. şi: "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu
toată puterea ta"; iată porunca dintâi.
31. Iar a doua este următoarea: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi." Nu este altă poruncă mai
mare decât acestea."

Marţi, 21 aprilie – Cultura
5. 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.

Miercuri, 22 aprilie – Raţiunea
6. 2 Corinteni 10:5,6; 5. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva
cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.
6. Îndată ce se va săvârşi ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice
neascultare.
Proverbele 1:7; Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi
învăţătura.
Proverbele 9:10; Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor este priceperea.

Joi, 23 aprilie – Biblia
7. Ioan 5:46,47; 46. Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre
Mine.
47. Dar dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?"
Ioan 7:38; Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”
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