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Studiul 4

Când eşti singur

Textul de memorat: „Domnul Dumnezeu a zis: «Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un
ajutor potrivit pentru el.»” (Geneza 2:18)

Duminică, 21 aprilie – Convieţuirea

1. Eclesiastul 4:9-12; 9. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor.
10. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur şi cade fără să
aibă pe altul care să-l ridice.
11. Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă
e singur?
12. Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se
rupe uşor.

2. Ioan 16:32,33; 32. "Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; şi pe Mine
Mă veţi lăsa singur; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine.
33. V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu
am biruit lumea."

Filipeni 4:11-13; 11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu
mulţumit cu starea în care mă găsesc.
12. Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi
flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.
13. Pot totul în Hristos care mă întăreşte.

Luni, 22 aprilie – Cei necăsătoriţi

3. 1 Corinteni 7:25-34; 25. Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un
sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare.
26. Iată, dar, ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este bine pentru fiecare să
rămână aşa cum este.
27. Eşti legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu eşti legat de o nevastă? Nu căuta nevastă.
28. Însă, dacă te însori, nu păcătuieşti. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuieşte. Dar fiinţele acestea vor
avea necazuri pământeşti, şi eu aş vrea să vi le cruţ.
29. Iată ce vreau să spun, fraţilor: de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au
neveste să fie ca şi cum n-ar avea;
30. cei ce plâng, ca şi cum n-ar plânge; cei ce se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără, ca
şi cum n-ar stăpâni;
31. cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi de ea; căci chipul lumii acesteia trece.
32. Dar eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. Cine nu este însurat se îngrijeşte de lucrurile Domnului, cum
ar putea să placă Domnului.
33. Dar cine este însurat se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă nevestei.
34. Tot aşa, între femeia măritată şi fecioară este o deosebire: cea nemăritată se îngrijeşte de lucrurile
Domnului, ca să fie sfântă, şi cu trupul, şi cu duhul; iar cea măritată se îngrijeşte de lucrurile lumii,
cum să placă bărbatului ei.
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Marți, 23 aprilie – Când căsătoria ia sfârşit

4. Maleahi 2:16; „Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie – zice Domnul Dumnezeul lui Israel – şi pe cel
ce îşi acoperă haina cu silnicie – zice Domnul oştirilor. De aceea, luaţi seama în mintea voastră şi nu
fiţi necredincioşi!”

Matei 5:31,32; 19:8; 31. S-a zis iarăşi: "Oricine îşi va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărţire."
32. Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să
preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.
8. Isus le-a răspuns: "Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele;
dar de la început n-a fost aşa.

1 Corinteni 7:11-13; 1. Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine ca omul să
nu se atingă de femeie.
2. Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul
ei.
3. Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat.
4. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul
lui, ci nevasta.
5. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să
vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana,
din pricina nestăpânirii voastre.
6. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o poruncă.
7. Eu aş vrea ca toţi oamenii să fie ca mine; dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într-un fel,
altul într-altul.
8. Celor neînsuraţi şi văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine.
9. Dar, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească; pentru că este mai bine să se căsătorească decât să
ardă.
10. Celor căsătoriţi le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat.
11. (Dacă este despărţită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Şi nici bărbatul să nu-
şi lase nevasta.
12. Celorlalţi le zic eu, nu Domnul: dacă un frate are o nevastă necredincioasă, şi ea voieşte să trăiască
înainte cu el, să nu se despartă de ea.
13.  Şi dacă o femeie  are un bărbat  necredincios,  şi  el  voieşte  să trăiască înainte  cu ea,  să nu se
despartă de bărbatul ei.

Miercuri, 24 aprilie – Moartea şi singurătatea

5. Isaia 57:1; Piere cel neprihănit, şi nimănui nu-i pasă; se duc oamenii de bine, şi nimeni nu ia aminte
că din pricina răutăţii este luat cel neprihănit.

Apocalipsa 21:4; El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici
tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

1 Tesaloniceni 4:17,18; 17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în
nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18. Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste cuvinte.

Matei 5:4; Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!

2 Samuel 18:33; Atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porţii şi a plâns. Pe
când mergea, zicea: „Fiul meu Absalom! Fiul meu, fiul meu Absalom! Cum n-am murit eu în locul
tău! Absalom, fiul meu, fiul meu!”

Geneza 37:34; Şi şi-a rupt hainele, şi-a pus un sac pe coapse şi a jelit multă vreme pe fiul său.
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Joi, 25 aprilie – Singurătatea spirituală

6. 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,

Osea 2:19,20; 19. Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire,
judecată, mare bunătate şi îndurare;
20. te voi logodi cu Mine prin credincioşie şi vei cunoaşte pe Domnul!

Psalmii 72:12; Căci el va izbăvi pe săracul care strigă şi pe nenorocitul care n-are ajutor.
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