
Studiul 5
- texte - 

Cum suntem mântuiţi?

Textul de memorat: „Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie 
înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan  
3:14-15)

Duminică

1. Luca 5:27-32; 27. După aceea Isus a ieşit  afară şi  a văzut  pe un vameş,  numit  Levi,  
şezând la vamă. Şi i-a zis: "Vino după Mine!"
28. Vameşul a lăsat totul, s-a sculat şi a mers după El.
29. Levi I-a făcut un ospăţ mare la el în casă; şi o mulţime de vameşi şi de alţi oaspeţi 
şedeau la masă cu ei.
30. Fariseii şi cărturarii cârteau şi ziceau ucenicilor Lui: "Pentru ce mâncaţi şi beţi împreună 
cu vameşii şi cu păcătoşii?"
31. Isus a luat cuvântul şi le-a zis: "Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.

2. Ioan 16.8; Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea 
şi judecata.

Luni

3. Luca 13:1-5; 1. În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor  
galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor.
2. "Credeţi voi", le-a răspuns Isus, "că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi  
galileeni, pentru că au păţit astfel?
3. Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.
4. Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că  
au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim?
5. Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel."

Marți

4. Luca 7:48,50; 48. Apoi a zis femeii: "Iertate îţi sunt păcatele!"
50. Dar Isus a zis femeii: "Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace."

Miercuri

5. Matei 22:2-14; 2. "Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului 
său.
3. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă; dar ei n-au vrut să vină.
4. A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis: "Spuneţi celor poftiţi: "Iată că am gătit ospăţul meu; 
juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă."
5. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat: unul la holda lui, şi altul la negustoria lui.
6. Ceilalţi au pus mâna pe robi, şi-au bătut joc de ei şi i-au omorât.
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7. Când a auzit împăratul, s-a mâniat; a trimis oştile sale, a nimicit pe ucigaşii aceia şi le-a  
ars cetatea.
8. Atunci a zis robilor săi: "Nunta este gata; dar cei poftiţi n-au fost vrednici de ea.
9. Duceţi-vă, dar, la răspântiile drumurilor şi chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi  
găsi."
10. Robii au ieşit la răspântii, au strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia  
ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi.
11. Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în  
haina de nuntă.
12. "Prietene", i-a zis el, "cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?" Omul acela a amuţit.
13. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: "Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l  
în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
14. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi."

Isaia 61:10; „Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu;  
căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire 
împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei.”

Zaharia 3:1-5; 1. El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea 
Îngerului Domnului şi pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască.
2. Domnul a zis Satanei: "Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a  
ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?"
3. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare şi totuşi stătea în picioare înaintea Îngerului.
4.  Iar Îngerul,  luând cuvântul,  a zis celor ce erau înaintea Lui:  "Dezbrăcaţi-l  de hainele 
murdare de pe el!"  Apoi a zis lui  Iosua: "Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi  te 
îmbrac cu haine de sărbătoare!"
5. Eu am zis: "Să i se pună pe cap o mitră curată!" Şi i-au pus o mitră curată pe cap şi l-au 
îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo.

Joi

6. Ioan 8:30-31; 30. Pe când vorbea Isus astfel, mulţi au crezut în El.
31. Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: "Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr 
ucenicii Mei;

7. Luca 14:25-27; 25. Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El S-a întors şi le-a zis:
26. "Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe 
copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.
27. Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.
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