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O biserică în care toţi slujesc

Textul de memorat: „Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce
a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.”
(Evrei 10:23,24)

Duminică, 22 septembrie – Agenţi ai schimbării

1. –

2 Corinteni 2:16; Pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de
la viaţă spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru aceste lucruri?

Luni, 23 septembrie – Credincioşi care slujesc

2. Exodul 32:1-14; 1. Poporul, văzând că Moise zăboveşte să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul
lui Aaron şi i-a zis: „Haide! fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul
acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut.”
2. Aaron le-a răspuns: „Scoateţi  cerceii  de aur din urechile nevestelor, fiilor şi fiicelor voastre, şi
aduceţi-i la mine.”
3. Şi toţi şi-au scos cerceii de aur din urechi şi i-au adus lui Aaron.
4. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta şi a făcut un viţel turnat. Şi ei au zis: „Israele! iată
dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului.”
5. Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui şi a strigat: „Mâine va fi o sărbătoare
în cinstea Domnului!”
6. A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au adus arderi de tot şi jertfe de mulţumire. Poporul a
şezut de a mâncat şi a băut; apoi s-au sculat să joace.
7. Domnul a zis lui Moise: „Scoală şi coboară-te; căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului,
s-a stricat.
8. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem Eu; şi-au făcut un viţel turnat, s-au
închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: „Israele, iată dumnezeul tău care te-a
scos din ţara Egiptului!”
9. Domnul a zis lui Moise: „Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat.
10. Acum, lasă-Mă; mânia Mea are să se aprindă împotriva lor: şi-i voi mistui; dar pe tine te voi face
strămoşul unui neam mare.”
11. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său şi a zis: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta
împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu mână tare?
12. Pentru ce să zică egiptenii: „Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munţi şi ca să-i
şteargă de pe faţa pământului”? Întoarce-Te din iuţeala mâniei Tale şi lasă-Te de răul acesta pe care
vrei să-l faci poporului Tău.
13. Adu-Ţi aminte de Avraam, de Isaac şi de Israel, robii Tăi, cărora le-ai spus, jurându-Te pe Tine
însuţi: „Voi înmulţi sămânţa voastră ca stelele cerului, voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta, de
care am vorbit, şi ei o vor stăpâni în veac.”
14. Şi Domnul S-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său.

Apocalipsa 12:17; Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.
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Marţi, 24 septembrie – Grija pentru nevoiaşi şi predicarea Evangheliei

3. 1 Petru 2:12; Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău
ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua
cercetării.

Filipeni 2:15; Ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam
ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,

Miercuri, 25 septembrie – Harul în biserică

4. Efeseni 2:19; Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni
cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,

Joi, 26 septembrie – Încurajare reciprocă la slujire

5. Evrei 10:23-25; 23. Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce
a făcut făgăduinţa.
24. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.
25. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai
mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.

Şcoala de Sabat audio
Responsabil de text: Viorel Tronaru
 http://www.7adventist.com/studiu/
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