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Studiul 13

Educație continuă
Textul de memorat: “Dar, după cum este scris: ‘Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a
auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L
iubesc’. “ (1 Corinteni 2:9)

Duminică, 20 decembrie - Starea celor morți
Ioan 6:54; 3:16; 4:14; 6:40
6:54
Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
4:14

Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu
se va preface în el într-un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică.”
6:40

Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică, şi Eu îl voi învia în
ziua de apoi.”

1 Ioan 5:13
13
V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa
veşnică.

1 Timotei 1:16
16
Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui
răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viaţa veşnică.

Iuda 1:21
21
ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa
veşnică.

Tit 3:7
7
pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem în nădejde moştenitori ai vieţii veşnice.
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Luni, 21 decembrie - O nouă existență
Apocalipsa 21:4
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.”

2 Petru 3:10-13
10
Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor
topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.
11
Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare
sfântă şi evlavioasă,
12
aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se
vor topi de căldura focului?
13
Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.

Apocalipsa 21:1-6
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”.
6
Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete, îi voi da
să bea fără plată din izvorul apei vieţii.

Marţi, 22 decembrie - „Atunci vom cunoaște"
1 Corinteni 13:12
12
Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în
parte, dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.

1 Corinteni 4:5
5
De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile
ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda de la
Dumnezeu.

Miercuri, 23 decembrie - Școala pe Noul Pământ
2 Corinteni 4:17-18
17
Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.
2
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18

Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt
trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.
Apocalipsa 21:1-2; 2:7; 7:14-17
21:1

Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou, căci primul cer şi primul pământ trecuseră, şi nici marea
nu mai era.
2
Şi am văzut Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă
împodobită pentru soţul ei.
2:7

Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul! Celui ce învinge îi voi da să mănânce din pomul
vieţii, care se află în Raiul lui Dumnezeu.»
7:14

I-am răspuns: – Domnule, tu ştii! El mi-a zis: – Aceştia sunt cei care vin din necazul cel mare; ei şi-au
spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.
15
De aceea sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu şi I se închină zi şi noapte, în Templul Lui; iar Cel Ce
şade pe tron Îşi va întinde cortul peste ei.
16
Nu le va mai fi nici foame, nici sete şi nu va mai cădea peste ei arşiţa soarelui, nici vreo altă căldură
arzătoare,
17
pentru că Mielul din mijlocul tronului îi va păstori şi îi va conduce la izvoarele apelor vieţii iar
Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.

Joi, 24 decembrie - Marele Învățător
Zaharia 13:6
6
Şi dacă-l va întreba cineva: «De unde ai aceste răni pe piept?», el va răspunde: «Sunt rănile primite în
casa prietenilor mei!»“

3/3
Studiu Biblic, Trim. IV, 2020 – Educaţia creştină

