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Studiul 4

Mântuirea şi timpul sfârşitului

Textul de memorat: „Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a
iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.” (1 Ioan 4:10)

Duminică, 22 aprilie – Dragostea Tatălui

1. Ioan 14:8,9; 8. "Doamne", I-a zis Filip, "arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns."
9. Isus i-a zis: "De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a
văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: "Arată-ne pe Tatăl"?

Luni, 23 aprilie – Dragostea lui Hristos

2. Ioan 1:1-3,14; 1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava
Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.

Filipeni 2:5-8; 5. Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus:
6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu
Dumnezeu,
7. ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
8. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte
de cruce.

Romani 8:38,39; 38. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile,
nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
39. nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui
Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

Marți, 24 aprilie – Dragostea Duhului

3. Luca 12:12; Căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.

Ioan 16:8-13; 8. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi
judecata.
9. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine;
10. în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea;
11. în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.
12. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta.
13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu
va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

Faptele  13:2; Pe când slujeau Domnului  şi  posteau,  Duhul  Sfânt  a zis:  „Puneţi-Mi deoparte  pe
Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.”
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Miercuri, 25 aprilie – Asigurarea mântuirii

4. Psalmii 91:15,16; 15. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-
l voi proslăvi.
16. Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea."

Ioel  2:31,32; 31.  soarele  se  va  preface  în  întuneric,  şi  luna,  în  sânge,  înainte  de  a  veni  ziua
Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.
32.  Atunci  oricine  va chema Numele  Domnului  va fi  mântuit.  Căci  mântuirea  va fi  pe muntele
Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi pe care-i va chema Domnul.

Ioan 10:28; Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.

Romani 10:9-13; 9. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
10. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la
mântuire,
11. după cum zice Scriptura: "Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine."
12. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în
îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.
13. Fiindcă "oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit."

1 Ioan 5:11-13; 11. Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă
este în Fiul Său.
12. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.
13. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa
veşnică.

Joi, 26 aprilie – Evanghelia veşnică

5. Apocalipsa 14:6,7; 6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie
veşnică,  pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului,  oricărui neam, oricărei  seminţii,  oricărei
limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: "Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!"

6. Efeseni 1:4,5; 4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără
prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,
5. ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale,
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