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Studiul 12

„Ce au văzut în casa ta?”

Textul de memorat: „Voi însă sunteţi  o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un
popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a
chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” (1 Petru 2:9)

Duminică, 16 iunie – Să învăţăm din greşeala unui rege

1. –; 

Luni, 17 iunie – Familia pe primul loc

2. Ioan 1:40-42; 40.  Unul  din cei  doi,  care  auziseră  cuvintele  lui  Ioan  şi  merseseră  după Isus,  era
Andrei, fratele lui Simon Petru.
41. El, cel  dintâi,  a găsit pe fratele său Simon şi i-a zis:  "Noi am găsit  pe Mesia" (care tălmăcit
înseamnă Hristos).
42. Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis: "Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa"
(care tălmăcit înseamnă Petru).

Deuteronomul 6:6,7; 6. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.
7. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în
călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.

Rut 1:14-18; 14. Şi ele au ridicat glasul şi iarăşi au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa şi a plecat, dar
Rut s-a ţinut de ea.
15. Naomi a zis către Rut: "Iată, cumnata ta s-a întors la poporul ei şi la dumnezeii ei; întoarce-te şi tu
după cumnata ta."
16. Rut a răspuns: "Nu sta de mine să te las şi să mă întorc de la tine! Încotro vei merge tu, voi merge
şi eu,  unde vei  locui  tu,  voi locui  şi  eu;  poporul  tău va fi  poporul meu,  şi  Dumnezeul  tău va fi
Dumnezeul meu;
17. unde vei muri tu, voi muri şi eu şi voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu
mă va despărţi de tine decât moartea!"
18. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit.

3. Rut 1:8-22; 8. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: "Duceţi-vă şi întoarceţi-vă fiecare la casa
mamei ei! Domnul să Se îndure de voi, cum v-aţi îndurat şi voi de cei ce au murit şi de mine!
9. Să vă dea Domnul să găsiţi odihnă fiecare în casa unui bărbat!" Şi le-a sărutat. Ele au ridicat glasul
şi au plâns;
10. şi i-au zis: "Nu; noi vom merge cu tine la poporul tău."
11. Naomi a zis: "Întoarceţi-vă, fiicele mele! Pentru ce să veniţi voi cu mine? Mai am eu oare fii în
pântecele meu, ca să poată fi bărbaţii voştri?
12. Întoarceţi-vă, fiicele mele, şi duceţi-vă! Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Şi chiar dacă
aş zice că trag nădejde; chiar dacă în noaptea aceasta aş fi cu un bărbat şi aş naşte fii,
13. aţi mai aştepta voi până să se facă mari şi aţi vrea voi să nu vă măritaţi din pricina lor? Nu, fiicele
mele! Eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea."
14. Şi ele au ridicat glasul şi iarăşi au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa şi a plecat, dar Rut s-a ţinut de
ea.
15. Naomi a zis către Rut: "Iată, cumnata ta s-a întors la poporul ei şi la dumnezeii ei; întoarce-te şi tu
după cumnata ta."
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16. Rut a răspuns: "Nu sta de mine să te las şi să mă întorc de la tine! Încotro vei merge tu, voi merge
şi eu,  unde vei  locui  tu,  voi locui  şi  eu;  poporul  tău va fi  poporul meu,  şi  Dumnezeul  tău va fi
Dumnezeul meu;
17. unde vei muri tu, voi muri şi eu şi voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu
mă va despărţi de tine decât moartea!"
18. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit.
19. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Şi când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a
pus în mişcare din pricina lor, şi femeile ziceau: "Naomi este aceasta?"
20.  Ea  le-a  zis:  "Nu-mi  mai  ziceţi  Naomi;  ziceţi-mi  Mara  căci  Cel  Atotputernic  m-a  umplut  de
amărăciune.
21. La plecare eram în belşug, şi acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să-mi mai
ziceţi Naomi, când Domnul S-a rostit împotriva mea, şi Cel Atotputernic m-a întristat?"
22. Astfel  s-au întors din ţara Moabului  Naomi şi  nora sa Rut,  moabita.  Au ajuns la Betleem la
începutul seceratului orzului.

Marţi, 18 iunie – Pacea care cucereşte

4. 1 Corinteni 7:12-15; 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.
14. Căci bărbatul necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă, şi nevasta necredincioasă este
sfinţită prin fratele; altminteri, copiii voştri ar fi necuraţi, pe când acum sunt sfinţi.
15. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora
nu sunt legaţi: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace.

1 Petru 3:1,2; 1. Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu
ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor,
2. când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere.

5. –; 

Miercuri, 19 iunie – Viaţa de familie înseamnă părtăşie

6. 1 Corinteni 4:16; De aceea vă rog să călcaţi pe urmele mele.

Efeseni 5:1; Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi.

1 Tesaloniceni 1:6; Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit
Cuvântul, în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt;

Evrei 6:12; 13:7; 12. aşa încât să nu vă leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi
răbdare, moştenesc făgăduinţele.
7. Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare
de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa!

3 Ioan 11; Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-
a văzut pe Dumnezeu.

7. Ieremia 17:9; Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?

Ioan 2:25; Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuşi ştia ce
este în om.
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Romani 3:23; Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Joi, 20 iunie – Centre de prietenie „contagioasă”

8. Isaia 58:6,7,10-12; 6. Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă
drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug;
7. împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om
gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.
10. dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări
peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare!
11. Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere
mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
12. Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi
numit "Dregător de spărturi", "Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit".

Romani 12:13; Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.

1 Petru 4:9; Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire.

Geneza 18:1-8; 1. Domnul i S-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avraam şedea la uşa cortului, în
timpul zădufului zilei.
2. Avraam a ridicat ochii şi s-a uitat: şi iată că trei bărbaţi stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut,
a alergat înaintea lor, de la uşa cortului, şi s-a plecat până la pământ.
3. Apoi a zis: "Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii Tăi, nu trece, rogu-Te, pe lângă robul Tău.
4. Îngăduie să se aducă puţină apă, ca să vi se spele picioarele; şi odihniţi-vă sub copacul acesta.
5. Am să mă duc să iau o bucată de pâine, ca să prindeţi la inimă, şi după aceea vă veţi vedea de
drum; căci pentru aceasta treceţi pe lângă robul vostru." "Fă cum ai zis", i-au răspuns ei.
6. Avraam s-a dus repede în cort la Sara, şi a zis: "Ia repede trei măsuri de făină albă, frământă şi fă
turte."
7. Şi Avraam a alergat la vite, a luat un viţel tânăr şi bun şi l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă.
8. Apoi a luat unt şi lapte, împreună cu viţelul pe care-l gătise, şi l-a pus înaintea lor. El însuşi a stat
lângă ei, sub copac, şi le-a slujit până ce au mâncat.

Geneza 24:15-20,31-33; 15. Nu sfârşise el încă de vorbit şi a ieşit, cu vadra pe umăr, Rebeca, fata lui
Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam.
16. Fata era foarte frumoasă; era fecioară şi niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Ea s-a coborât la
izvor, şi-a umplut vadra şi s-a suit iarăşi.
17. Robul a alergat înaintea ei şi a zis: "Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta."
18. "Bea, domnul meu", a răspuns ea. Şi s-a grăbit de a plecat vadra pe mână şi i-a dat să bea.
19. După ce i-a dat şi a băut de s-a săturat, a zis: "Am să scot apă şi pentru cămilele tale, până vor bea
şi se vor sătura."
20. A vărsat în grabă vadra în adăpătoare şi a alergat iarăşi la fântână ca să scoată apă; şi a scos pentru
toate cămilele lui.
31. şi a zis: "Vino, binecuvântatul Domnului! Pentru ce stai afară? Am pregătit casa şi am pregătit un
loc pentru cămile."
32. Omul a intrat în casă. Laban a pus să descarce cămilele, a dat paie şi nutreţ cămilelor şi a adus apă
pentru spălat picioarele omului aceluia şi ale oamenilor care erau cu el.
33.  Apoi,  i-a  dat  să  mănânce.  Dar  el  a  zis:  "Nu  mănânc  până  nu  voi  spune  ce  am  de  spus."
"Vorbeşte!", a zis Laban.

Luca 19:1-9; 1. Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate.
2. Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor,
3. căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură.
4. A alergat înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul acela avea să treacă.
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5. Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis: "Zachee, dă-te jos degrabă, căci
astăzi trebuie să rămân în casa ta."
6. Zacheu s-a dat jos în grabă şi L-a primit cu bucurie.
7. Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau: "A intrat să găzduiască la un om păcătos!"
8. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: "Iată,  Doamne, jumătate din avuţia mea o dau
săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit."
9. Isus i-a zis: "Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam.
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