
Studiul 2 - Desăvârşirea credinţei noastre

Studiul 2
- texte - 

Desăvârşirea credinţei noastre

Textul de memorat: „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică 
la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi 
şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Evrei 12:2)

Duminică

1. Iacov 1:2,3; 2. Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări,
3. ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.

1 Petru 1:6,7; 6. În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi  
pentru puţină vreme, prin felurite încercări,
7. pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi 
care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui 
Isus Hristos,

1 Petru 4:12,13; 12. Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care 
a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi;
13. dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi  
să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui.

Luni

2. Efeseni 4:12; Pentru desăvârşirea sfinţilor,  în  vederea lucrării  de slujire,  pentru zidirea 
trupului lui Hristos.

Filipeni 3:12-15; 12. Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg 
înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus.
13. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma  
mea şi aruncându-mă spre ce este înainte,
14. alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
15. Gândul acesta, dar, să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi; şi, dacă în vreo 
privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă.

Marți

3. Iacov  1:5,6; 5.  Dacă  vreunuia  dintre  voi  îi  lipseşte  înţelepciunea,  s-o  ceară  de  la 
Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.
6.  Dar  s-o  ceară  cu  credinţă,  fără  să  se  îndoiască deloc:  pentru  că  cine  se  îndoieşte 
seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo.

4. Iacov 1:19-21; 19. Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la 
ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie;
20. căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.
21. De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate, şi primiţi cu blândeţe 
Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele.

Studiu Biblic, Trim. IV, 2014 - Epistola lui Iacov 1



Studiul 2 - Desăvârşirea credinţei noastre

Iacov 2:15,16; 15. Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele,
16. şi unul dintre voi le zice: "Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!", fără să le dea  
cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?

Iacov 3:13; Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună,  
faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!

Iacov  1:6; Dar  s-o  ceară  cu  credinţă,  fără  să  se  îndoiască  deloc:  pentru  că  cine  se  
îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo.

Miercuri

5. Iacov 1:6-8; 6. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se 
îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo.
7. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul,
8. căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.

6. Luca 17:5,6; 5. Apostolii au zis Domnului: "Măreşte-ne credinţa!"
6.  Şi  Domnul a zis:  "Dacă aţi  avea credinţă cât un grăunte de muştar,  aţi  zice dudului 
acestuia: ’Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare’, şi v-ar asculta".

Joi

7. Iacov 1:9-11; 9. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălţarea lui.
10. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui: căci va trece ca floarea ierbii.
11.  Răsare  soarele  cu  căldura  lui  arzătoare  şi  usucă  iarba:  floarea  ei  cade  jos,  şi  
frumuseţea înfăţişării ei piere; aşa se va veşteji bogatul în umbletele lui.

Luca 8:14; Sămânţa care a căzut între spini închipuieşte pe aceia care, după ce au auzit 
Cuvântul,  îşi  văd de drum şi-l  lasă  să  fie  înăbuşit  de  grijile,  bogăţiile  şi  plăcerile  vieţii  
acesteia şi n-aduc rod care să ajungă la coacere.

Iacov  1:27; Religia  curată  şi  neîntinată,  înaintea  lui  Dumnezeu,  Tatăl  nostru,  este  să 
cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.

Matei 25:37-40; 37. Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: "Doamne, când Te-am văzut noi 
flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut?
38. Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat?
39. Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?"
40. Drept răspuns, Împăratul  le va zice: "Adevărat vă spun că, ori  de câte ori  aţi  făcut 
aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut."

Iacov 2:15,16; 15. Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele,
16. şi unul dintre voi le zice: "Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!", fără să le dea  
cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?

Luca 10:29-37; 29. Dar el, care voia să se îndreptăţească, a zis lui Isus: "Şi cine este 
aproapele meu?"
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30. Isus a luat din nou cuvântul şi a zis: "Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut  
între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat şi l-au 
lăsat aproape mort.
31. Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot; şi, când a văzut pe omul acesta, a  
trecut înainte pe alături.
32. Un levit trecea şi el prin locul acela; şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături.
33. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i  
s-a făcut milă de el.
34. S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe  
dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el.
35. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: "Ai grijă de el,  
şi orice vei mai cheltui îţi voi da înapoi la întoarcere."
36. Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse 
între tâlhari?"
37. "Cel ce şi-a făcut milă cu el", a răspuns învăţătorul Legii. "Du-te de fă şi tu la fel", i-a zis 
Isus.

Iacov 5:1-4; 1. Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă, din pricina nenorocirilor 
care au să vină peste voi.
2. Bogăţiile voastre au putrezit, şi hainele voastre sunt roase de molii.
3. Aurul şi argintul vostru au ruginit; şi rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul  
are să vă mănânce carnea! V-aţi strâns comori în zilele din urmă!
4.  Iată  că  plata  lucrătorilor  care  v-au  secerat  câmpiile,  şi  pe  care  le-aţi  oprit-o  prin 
înşelăciune, strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor.

Luca 12:16-21; 16. Şi le-a spus pilda aceasta: "Ţarina unui om bogat rodise mult.
17. Şi el se gândea în sine şi zicea: "Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng 
roadele."
18. "Iată", a zis el, "ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi  
strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele;
19. şi voi zice sufletului meu: "Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-
te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!"
20.  Dar  Dumnezeu  i-a  zis:  "Nebunule!  Chiar  în  noaptea  aceasta  ţi  se  va  cere  înapoi 
sufletul; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?"
21. Tot aşa este şi cu cel ce îşi  adună comori pentru el,  şi nu se îmbogăţeşte faţă de 
Dumnezeu."
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