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Studiul 13 – Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu

Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu
Textul de memorat: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.” (Iacov
1:22)

Duminică, 21 iunie – Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt
1. Filipeni 2:12-16; 12. Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la
capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult
acum, în lipsa mea.
13. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.
14. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli,
15. ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi
stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,
16. ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu mam ostenit în zadar.
Filipeni 2:16; ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat,
nici nu m-am ostenit în zadar.
Deuteronomul 4:4; Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul vostru sunteţi toţi vii astăzi.

Luni, 22 iunie – Să învăţăm de la Isus
2. Luca 4:4,8,10-12; 4. Isus i-a răspuns: "Este scris: "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt
care iese din gura lui Dumnezeu."
8. Drept răspuns, Isus i-a zis: "Înapoia Mea, Satano! Este scris: "Să te închini Domnului Dumnezeului
tău şi numai Lui să-I slujeşti."
10. căci este scris: "El va porunci îngerilor Lui să Te păzească";
11. şi: "ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră."
12. Isus i-a răspuns: "S-a spus: "Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău."

Marţi, 23 iunie – Isus şi Scriptura
3. Ioan 5:45-47; 45. Să nu credeţi că vă voi învinui înaintea Tatălui; este cine să vă învinuiască: Moise,
în care v-aţi pus nădejdea.
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?"

Miercuri, 24 iunie – Stai în linişte în prezenţa Cuvântului
4. Psalmii 37:7; Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El. Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în
umbletele lui, pe omul care îşi vede împlinirea planurilor lui rele.
Psalmii 46:10; „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc
pe pământ.”
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Psalmii 62:1,2,5; 1. Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul.
2. Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina.
5. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.

Joi, 25 iunie – Memorare şi cântec
5. Efeseni 5:19; Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi
aduceţi din toată inima laudă Domnului.
Coloseni 3:16; Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi
sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu
cu mulţumire în inima voastră.
Salt la Cuprins

Şcoala de Sabat audio
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