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Studiul 12 – Interpretarea pasajelor dificile

Interpretarea pasajelor dificile
Textul de memorat: „Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris
şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte
despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înţeles pe care cei neştiutori şi nestatornici le
răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.” (Petru 3:15,16)

Duminică, 14 iunie – Posibile motive pentru aparentele contradicţii
1. 2 Timotei 2:10-15; 10. De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să capete mântuirea care
este în Hristos Isus, împreună cu slava veşnică.
11. Adevărat este cuvântul acesta: dacă am murit împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El.
12. Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi.
13. Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.
14. Adu-le aminte de aceste lucruri şi roagă-i fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, să se ferească de
certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă.
15. Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i
fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.

Luni, 15 iunie – Înfruntă dificultăţile cu sinceritate şi atenţie
2. 1 Cronici 29:17 p.p.; Ştiu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima şi că iubeşti curăţia de inimă;
Proverbele 2:7; El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie.
1 Timotei 4:16; Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în
aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.

Marţi, 16 iunie – Abordează dificultăţile cu smerenie
3. Iacov 4:6-10; 6. Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: "Dumnezeu stă
împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi."
7. Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.
8. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţaţi-vă
inima, oameni cu inima împărţită!
9. Simţiţi-vă ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi bucuria voastră
în întristare:
10. smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.
2 Cronici 7:14; Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va
căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi
tămădui ţara.
Ţefania 3:12; Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit şi mic, care se va încrede în Numele
Domnului.
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Miercuri, 17 iunie – Hotărâre şi răbdare
4. Galateni 6:9; Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom
cădea de oboseală.

Joi, 18 iunie – Scriptura şi rugăciunea
5. Faptele 17:11; Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu
toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.
Faptele 8:35; Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus.
Faptele 15:15,16; 15. Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris:
16. "După aceea Mă voi întoarce şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi
dărâmăturile şi-l voi înălţa din nou:
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