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Studiul 1

„Martorii Mei”

Textul de memorat: „Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.” (1 Timotei 2:3,4)

Duminică, 28 iunie – Ocazii de a fi mântuiţi

1. Luca 19:10; Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.

Iacov 5:19,20; 19. Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, şi-l întoarce un altul,
20. să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte şi va
acoperi o sumedenie de păcate.

Luni, 29 iunie – Bucurie pentru Isus

2. Luca 15:6,7,9,10,22-24,32; 6. şi, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii şi vecinii săi şi le zice:
"Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută."
7. Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât
pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă.
9. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele şi vecinele ei şi zice: "Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci
am găsit leul pe care-l pierdusem."
10. Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se
pocăieşte."
22. Dar tatăl a zis robilor săi: "Aduceţi repede haina cea mai bună şi îmbrăcaţi-l cu ea; puneţi-i un inel
în deget şi încălţăminte în picioare.
23. Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l. Să mâncăm şi să ne înveselim;
24.  căci  acest  fiu  al  meu  era  mort,  şi  a  înviat;  era  pierdut,  şi  a  fost  găsit."  Şi  au  început  să  se
înveselească.
32. Dar trebuia să ne înveselim şi să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort, şi a înviat, era
pierdut, şi a fost găsit.

3. Ţefania 3:17; Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura
de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.

Marţi, 30 iunie – Creştem când oferim

4. Ioan 7:37,38; 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a
strigat: "Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.
38. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.

Luca 6:38; Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care
se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.

Miercuri, 1 iulie – Credincioşi poruncii lui Hristos

5. 1 Timotei 2:3,4; 3. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
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4. care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.

2 Petru 3:9; Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei  Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă
răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

6. Isaia 49:6; El zice: „Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci
înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, Te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la
marginile pământului.”

Faptele 13:47; Căci aşa ne-a poruncit Domnul: „Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci
mântuirea până la marginile pământului.”

Joi, 2 iulie – Motivaţi de dragoste

7. 2 Corinteni 5:14,15,18-20; 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul
singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit.
15. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce
a murit şi a înviat pentru ei.
18. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a
încredinţat slujba împăcării;
19. că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele
lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
20. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi,
vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
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