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Studiul 8
- texte - 

Smerenia înţelepciunii cereşti

Textul de memorat: „Smeriţi-vă înaintea Domnului şi El vă va înălţa.” (Iacov 4:10)

Duminică

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

Luni

2. Iacov 3:15,16; 15. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, 
drăcească.
16. Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.

3. Iacov 3:17,18; 17. Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă,  
uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.
18. Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.

Ioan 3:3-7; 3. Drept răspuns, Isus i-a zis: "Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu 
se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu."
4. Nicodim I-a zis: "Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în  
pântecele maicii sale şi să se nască?"
5. Isus i-a răspuns: "Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din  
Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
6. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.
7. Nu te mira că ţi-am zis: "Trebuie să vă naşteţi din nou."

Coloseni 3:1,2; 1. Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de 
sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.
2. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.

Marți

4. Iacov 4:1; De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se  
luptă în mădularele voastre?

Galateni 5:17; Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii 
pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.

5. Iacov 4:2,3; 2. Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi 
vă luptaţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi.
3. Sau cereţi, şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.
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Miercuri

6. Iacov 4:2-4; 2. Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi  
vă luptaţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi.
3. Sau cereţi, şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.
4. Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine 
vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.

Isaia  54:5; Căci  Făcătorul  tău  este  bărbatul  tău:  Domnul  este  numele  Lui,  şi 
Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El Se numeşte Dumnezeul întregului pământ,

Ieremia 2:2; „Du-te şi strigă la urechile cetăţii Ierusalimului: „Aşa vorbeşte Domnul: „Mi-
aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta, când erai 
logodită, când Mă urmai în pustiu, într-un pământ nesemănat.

Ieremia 3:6-10,20; 6. Domnul mi-a zis, pe vremea împăratului Iosia: "Ai văzut ce a făcut 
necredincioasa Israel? S-a dus pe orice munte înalt şi sub orice copac verde şi a curvit  
acolo.
7. Eu ziceam că, după ce a făcut toate aceste lucruri, se va întoarce la Mine. Dar nu s-a 
întors. Şi sora ei, vicleana Iuda, a fost martoră la aceasta.
8. Şi cu toate că a văzut că M-am despărţit de necredincioasa Israel, din pricina tuturor 
preacurviilor ei, şi i-am dat cartea ei de despărţire, totuşi sora sa, vicleana Iuda, nu s-a 
temut, ci s-a dus să curvească la fel.
9.  Şi  astfel,  prin necurăţia ei  strigătoare, Israel a spurcat ţara, a preacurvit  cu piatra şi  
lemnul.
10. Cu toate acestea vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la Mine din toată inima ei, ci cu 
prefăcătorie, zice Domnul."
20. Dar, cum este necredincioasă iubitului său o femeie, aşa Mi-aţi fost necredincioşi voi,  
casa lui Israel, zice Domnul!

Luca 16:13; Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul, şi va iubi pe 
celălalt sau va ţine numai la unul, şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi  
lui Mamona.”

Joi

7. Iacov 4:7; Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.

8. Iacov 4:8-10; 8. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, 
păcătoşilor; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!
9.  Simţiţi-vă  ticăloşia;  tânguiţi-vă şi  plângeţi!  Râsul  vostru  să se prefacă în  tânguire,  şi 
bucuria voastră în întristare:
10. smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.
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