
Studiul 10 - În spatele măştii

Studiul 10
- texte - 

În spatele măştii

Textul de memorat: „Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui 
vrăjmaş sunt mincinoase.” (Proverbele 27:6)

Duminică

1. Proverbele  25:2,3; 2.  Slava  lui  Dumnezeu  stă  în  ascunderea  lucrurilor,  dar  slava 
împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor.
3. Înălţimea cerurilor, adâncimea pământului şi inima împăraţilor sunt nepătrunse.

Luni

2. Proverbele 26:11,12; 11. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, aşa se întoarce nebunul 
la nebunia lui. -
12. Dacă vezi un om care se crede înţelept, poţi să ai mai multă nădejde pentru un nebun  
decât pentru el.

Judecătorii 21:25; Pe vremea aceea, nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea.

1 Corinteni 1:20,21; 20. Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul 
veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia?
21. Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea 
lui  Dumnezeu,  Dumnezeu  a  găsit  cu  cale  să  mântuiască  pe  credincioşi  prin  nebunia 
propovăduirii crucii.

1  Corinteni  2:6,7; 6.  Totuşi  ceea  ce  propovăduim  noi  printre  cei  desăvârşiţi  este  o 
înţelepciune; dar nu a veacului  acestuia, nici  a fruntaşilor veacului  acestuia,  care vor  fi  
nimiciţi.
7. Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o 
rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci,

2 Corinteni 1:12; Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am 
purtat în lume, şi mai ales faţă de voi, cu o sfinţenie şi curăţie de inimă date de Dumnezeu, 
bizuindu-ne nu pe o înţelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu.

Marți

3. Proverbele 26:13-16; 13. Leneşul zice: "Afară este un leu, pe uliţe este un leu!"
14. Cum se învârteşte uşa pe ţâţânile ei, aşa se învârteşte leneşul în patul lui.
15. Leneşul îşi vâră mâna în blid, şi-i vine greu s-o ducă iarăşi la gură. -
16. Leneşul se crede mai înţelept decât şapte oameni care răspund cu judecată.
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Miercuri

4. Proverbele 27:5,6; 5. Mai bine o mustrare pe faţă, decât o prietenie ascunsă. -
6. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt 
mincinoase.

5. Proverbele 27:17; După cum fierul ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om.

Joi

6. Proverbele 26:17-23; 17. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l priveşte 
este ca unul care apucă un câine de urechi.
18. Ca nebunul care aruncă săgeţi aprinse şi ucigătoare,
19. aşa este omul care înşală pe aproapele său, şi apoi zice: "Am vrut doar să glumesc!" -
20. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; şi când nu mai este niciun clevetitor, cearta se 
potoleşte.
21. După cum cărbunele face jăratic şi lemnul foc, tot aşa şi omul gâlcevitor aprinde cearta.
22. Cuvintele clevetitorului sunt ca nişte prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. -
23. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, aşa sunt buzele aprinse şi o inimă rea.

(Matei 10:26,27; 26. Aşa că, să nu vă temeţi de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi  
descoperit şi nimic tăinuit care nu va fi cunoscut.
27. Ce vă spun Eu la întuneric voi să spuneţi la lumină; şi ce auziţi şoptindu-se la ureche să  
propovăduiţi de pe acoperişul caselor.)
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