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Studiul 7

Închinarea și educația
Textul de memorat: „Daţi Domnului slavă pentru Numele Lui! Aduceţi daruri şi veniţi înaintea Lui,
închinaţi-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte.” (1 Cronici 16:29)

Duminică, 8 noiembrie - Toți ne închinăm la ceva
Daniel 3:16-28
16
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au răspuns împăratului Nebucadneţar: „Noi n-avem nevoie să-ţi
răspundem la cele de mai sus.
17
Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins şi ne va scoate din mâna
ta, împărate.
18
Şi, chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina
chipului de aur pe care l-ai înălţat!”
19
La auzul acestor cuvinte, Nebucadneţar s-a umplut de mânie şi şi-a schimbat faţa, întorcându-şi privirile
împotriva lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. A luat din nou cuvântul şi a poruncit să încălzească de şapte
ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească.
20
Apoi, a poruncit unora din cei mai voinici ostaşi din oştirea lui să lege pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego
şi să-i arunce în cuptorul aprins.
21
Oamenii aceştia au fost legaţi cu izmenele, cămăşile, mantalele şi celelalte haine ale lor şi aruncaţi în
mijlocul cuptorului aprins.
22
Fiindcă porunca împăratului era aspră şi cuptorul era neobişnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toţi
oamenii care aruncaseră în el pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego.
23
Dar aceşti trei oameni: Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au căzut legaţi în mijlocul cuptorului aprins.
24
Atunci, împăratul Nebucadneţar s-a înspăimântat şi s-a sculat repede. A luat cuvântul şi a zis sfetnicilor
săi: „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legaţi?” Ei au răspuns împăratului: „Negreşit,
împărate!”
25
El a luat iarăşi cuvântul şi a zis: „Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului şi
nevătămaţi, şi chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!”
26
Apoi Nebucadneţar s-a apropiat de gura cuptorului aprins şi, luând cuvântul, a zis: „Şadrac, Meşac şi
Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt, ieşiţi afară şi veniţi încoace!” Şi Şadrac, Meşac şi
Abed-Nego au ieşit din mijlocul focului.
27
Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii, şi sfetnicii împăratului s-au strâns şi au văzut că focul n-avusese
nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră
neschimbate şi nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei.
28
Nebucadneţar a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego,
care a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El, au călcat porunca
împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească şi să se închine altui dumnezeu decât
Dumnezeului lor!
Apocalipsa 14:6-12
6
Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească
locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7
El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”
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Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat
toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!”
9

Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi
primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,
10
va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui şi va fi chinuit în
foc şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.
11
Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se
închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!
12
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”

Luni, 9 noiembrie - „Să vorbească despre ea copiilor lor"
Psalmii 78:1-17
1
Ascultă, poporul meu, învăţăturile mele! Luaţi aminte la cuvintele gurii mele!
2
Îmi deschid gura şi vorbesc în pilde, vestesc înţelepciunea vremurilor străvechi.
3
Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri,
4
nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea
Lui şi minunile pe care le-a făcut.
5
El a pus o mărturie în Iacov, a dat o Lege în Israel şi a poruncit părinţilor noştri să-şi înveţe în ea copiii,
6
ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naşte şi care, când se vor face mari, să
vorbească despre ea copiilor lor;
7
pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu şi să păzească
poruncile Lui.
8
Să nu fie ca părinţii lor, un neam neascultător şi răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare şi al cărui
duh nu era credincios lui Dumnezeu!
9
Fiii lui Efraim, înarmaţi şi trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei,
10
pentru că n-au ţinut legământul lui Dumnezeu, şi n-au voit să umble întocmai după Legea Lui.
11
Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui, pe care li le arătase.
12
Înaintea părinţilor lor, El făcuse minuni în ţara Egiptului, în câmpia Ţoan.
13
A despărţit marea şi le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid.
14
I-a călăuzit ziua cu un nor şi toată noaptea cu lumina unui foc strălucitor.
15
A despicat stânci în pustie şi le-a dat să bea ca din nişte valuri cu ape multe.
16
A făcut să ţâşnească izvoare din stânci şi să curgă ape ca nişte râuri.
17
Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui, n-au încetat să se răzvrătească împotriva Celui
Preaînalt în pustie.

Psalmii 78:1-17
6
ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naşte şi care, când se vor face mari, să
vorbească despre ea copiilor lor;
7
pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu şi să păzească
poruncile Lui.
8
Să nu fie ca părinţii lor, un neam neascultător şi răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare şi al cărui
duh nu era credincios lui Dumnezeu!
9
Fiii lui Efraim, înarmaţi şi trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei,
10
pentru că n-au ţinut legământul lui Dumnezeu, şi n-au voit să umble întocmai după Legea Lui.
11
Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui, pe care li le arătase.
12
Înaintea părinţilor lor, El făcuse minuni în ţara Egiptului, în câmpia Ţoan.
13
A despărţit marea şi le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid.
14
I-a călăuzit ziua cu un nor şi toată noaptea cu lumina unui foc strălucitor.
15
A despicat stânci în pustie şi le-a dat să bea ca din nişte valuri cu ape multe.
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A făcut să ţâşnească izvoare din stânci şi să curgă ape ca nişte râuri.

17

Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui, n-au încetat să se răzvrătească împotriva Celui
Preaînalt în pustie.

Apocalipsa 14:12
12
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”

Marţi, 10 noiembrie - În duh și în adevăr
Ioan 4:24
24
Dumnezeu este Duh, şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.”

Miercuri, 11 noiembrie - Frumusețea sfințeniei
1 Cronici 16:1, 8-36
1
După ce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care-l întinsese David pentru el
şi au adus înaintea lui Dumnezeu arderi-de-tot şi jertfe de mulţumiri.
8
Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, faceţi cunoscute printre popoare faptele Lui înalte!
9
Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!
10
Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
11
Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!
12
Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui şi de judecăţile rostite de gura Lui,
13
voi, sămânţa lui Israel, robul Său, copiii lui Iacov, aleşii Lui!
14
Domnul este Dumnezeul nostru; judecăţile Lui se împlinesc pe tot pământul.
15
Aduceţi-vă aminte totdeauna de legământul Său; de făgăduinţele Lui, făcute pentru o mie de neamuri de
oameni,
16
de legământul pe care l-a făcut cu Avraam şi de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
17
El l-a făcut o lege pentru Iacov, un legământ veşnic pentru Israel,
18
zicând: „Îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire care v-a căzut la împărţeală.”
19
Ei erau puţini la număr atunci, foarte puţini la număr, şi străini în ţara aceea.
20
Şi mergeau de la un neam la altul şi de la o împărăţie la un alt popor,
21
dar El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească şi a pedepsit împăraţi din pricina lor,
22
zicând: „Nu vă atingeţi de unşii Mei, şi nu faceţi niciun rău prorocilor mei!
23
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! Vestiţi din zi în zi mântuirea Lui;
24
povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!
25
Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă, El este de temut mai presus de toţi dumnezeii,
26
căci toţi dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar Domnul a făcut cerurile.
27
Măreţia şi strălucirea sunt înaintea Feţei Lui, tăria şi bucuria sunt în locaşul Lui.
28
Familii de popoare, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!
29
Daţi Domnului slavă pentru Numele Lui! Aduceţi daruri şi veniţi înaintea Lui, închinaţi-vă înaintea
Domnului cu podoabe sfinte.
30
Tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului! Căci lumea este întărită şi nu se clatină.
31
Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul! Să se spună printre neamuri că Domnul împărăţeşte!
32
Să urle marea cu tot ce este în ea! Câmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea!
33
Să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului! Căci El vine să judece pământul.
34
Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac!
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Ziceţi: ‘Mântuieşte-ne, Dumnezeul mântuirii, strânge-ne şi scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să
lăudăm Numele Tău cel sfânt şi să ne punem slava în a Te lăuda!
36

Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veşnicie în veşnicie!’ ” Şi tot poporul a zis:
„Amin!” şi lăuda pe Domnul!
1 Cronici 16:29
29
Daţi Domnului slavă pentru Numele Lui! Aduceţi daruri şi veniţi înaintea Lui, închinaţi-vă înaintea
Domnului cu podoabe sfinte.

Joi, 12 noiembrie - Idolatria în educație
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 urcioarelor, 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 urcioarelor 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!”
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