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Studiul 3
- texte - 

Ferice de cel ce rabdă ispita

Textul de memorat: „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi 
cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.” (Iacov 1:12)

Duminică

1. Iacov 1:13,14; 13. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: "Sunt ispitit de Dumnezeu." Căci  
Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni.
14. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit.

2. Efeseni 6:17; Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

Psalmii 119:11; Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

Luca 4:8; Drept  răspuns,  Isus i-a zis:  „Înapoia Mea,  Satano! Este scris:  „Să te închini 
Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.”

Luni

3. Iacov 1:13-15; 13. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: "Sunt ispitit de Dumnezeu." Căci  
Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni.
14. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit.
15.  Apoi  pofta,  când  a  zămislit,  dă  naştere  păcatului;  şi  păcatul,  odată  făptuit,  aduce 
moartea.

4. Geneza 3:1-6; 1.  Şarpele era mai  şiret  decât  toate fiarele  câmpului  pe care le  făcuse 
Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: "Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: "Să nu mâncaţi din 
toţi pomii din grădină"?"
2. Femeia a răspuns şarpelui: "Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.
3. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: "Să nu mâncaţi din el şi  
nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi."
4. Atunci şarpele a zis femeii: "Hotărât, că nu veţi muri,
5. dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca  
Dumnezeu, cunoscând binele şi răul."
6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit  
ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei,  
care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.

Marți

5. Tit  3:5-7; 5.  El  ne-a mântuit,  nu pentru  faptele  făcute  de noi  în  neprihănire,  ci  pentru 
îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,
6. pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru;
7. pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai  
vieţii veşnice.
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1 Petru 1:23; Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-
una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în 
veac.

Miercuri

6. Iacov 1:19,20; 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.

7. Proverbele 15:1; Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.

Isaia 50:4; „Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe 
cel doborât de întristare. El Îmi trezeşte în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea să 
ascult cum ascultă nişte ucenici.

Efeseni 4:29; Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după 
cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.

Efeseni  5:4; Să  nu  se  audă  nici  cuvinte  porcoase,  nici  vorbe  nechibzuite,  nici  glume 
proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire.

Coloseni 4:6; Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum 
trebuie să răspundeţi fiecăruia.

Joi

8. Iacov 1:21; De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate, şi primiţi cu 
blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele.
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