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Spune ce a făcut Isus pentru tine

Textul de memorat: „V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi  că voi, care credeţi în Numele Fiului lui
Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.” (1 Ioan 5:13)

Duminică, 6 septembrie – Isus, temelia mărturiei noastre

1. Efeseni 2:1-10; 1. Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre
2. în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care
lucrează acum în fiii neascultării.
3. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile
firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.
4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,
5. măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi
mântuiţi).
6. El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus,
7. ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în
Hristos Isus.
8.  Căci  prin  har  aţi  fost  mântuiţi,  prin  credinţă.  Şi  aceasta  nu  vine  de  la  voi;  ci  este  darul  lui
Dumnezeu.
9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
10. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a
pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

2. Efeseni 2:10; Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care
le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Luni, 7 septembrie – Puterea transformatoare a mărturiei personale

3. 1 Ioan 1:1-4; 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am
pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii -
2. pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o şi mărturisim despre ea şi vă vestim viaţa veşnică,
viaţă care era la Tatăl şi care ne-a fost arătată -
3. deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia
noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.
4. Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

1 Ioan 3:1; Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl,  să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem.
Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.

1 Ioan 4:7-11; 7. Preaiubiţilor,  să ne iubim unii  pe alţii;  căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi
oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.
8. Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.
9. Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul
Său Fiu, ca noi să trăim prin El.
10. 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.
11. Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii.
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1 Ioan 5:1-5; 1. Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe
Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El.
2. Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile
Lui.
3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;
4. pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii
este credinţa noastră.
5. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

Marţi, 8 septembrie – Spune ce a făcut Isus pentru tine

4. Marcu 5:1-17; 1. Au ajuns pe celălalt ţărm al mării, în ţinutul gadarenilor.
2. Când a ieşit Isus din corabie, L-a întâmpinat îndată un om care ieşea din morminte, stăpânit de un
duh necurat.
3. Omul acesta îşi avea locuinţa în morminte, şi nimeni nu mai putea să-l ţină legat, nici chiar cu un
lanţ.
4. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi şi cu cătuşe la mâini, dar rupsese cătuşele şi
sfărâmase obezile, şi nimeni nu-l putea domoli.
5. Totdeauna, zi şi noapte, stătea în morminte şi pe munţi, ţipând şi tăindu-se cu pietre.
6. Când a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat
7. şi a strigat cu glas tare: "Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te jur în
Numele lui Dumnezeu, să nu mă chinuieşti!"
8. Căci Isus îi zicea: "Duh necurat, ieşi afară din omul acesta!"
9. "Care-ţi  este numele?",  l-a întrebat  Isus. "Numele meu este "legiune",  a răspuns el,  "pentru că
suntem mulţi."
10. Şi Îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ţinutul acela.
11. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care păşteau.
12. Şi dracii L-au rugat şi au zis: "Trimite-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei."
13. Isus le-a dat voie. Şi duhurile necurate au ieşit şi au intrat în porci; şi turma s-a repezit de pe râpă
în mare: erau aproape două mii, şi s-au înecat în mare.
14. Porcarii au fugit şi au dat de ştire în cetate şi prin satele vecine. Oamenii au ieşit să vadă ce s-a
întâmplat.
15. Au venit la Isus, şi iată pe cel ce fusese îndrăcit şi avusese legiunea de draci, şezând jos îmbrăcat
şi întreg la minte; şi s-au înspăimântat.
16. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit şi cu porcii.
17. Atunci au început să roage pe Isus să plece din ţinutul lor.

5. Marcu 5:18-20; 18. Pe când Se suia El în corabie,  omul care fusese îndrăcit  Îl  ruga să-l lase să
rămână cu El.
19. Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: "Du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul şi cum
a avut milă de tine."
20. El a plecat şi a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Isus. Şi toţi se minunau.

Miercuri, 9 septembrie – Mărturiseşte cu deplină încredere

6. 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.

Evrei 10:19-22; 19. Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul
Preasfânt,

Studiu Biblic, Trim. III, 2020 – Bucuria misiunii 2/3

- texte -



Studiul 11 – Spune ce a făcut Isus pentru tine
20. pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său,
21. şi, fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu,
22. să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget
rău şi cu trupul spălat cu o apă curată.

1 Corinteni 15:1,2; 1. Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi
primit-o, în care aţi rămas
2. şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel,  degeaba aţi
crezut.

Joi, 10 septembrie – De ce să dăm mărturie

7. Galateni 2:20; Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos
trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care
m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

8. Ioan 1:12; Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se
facă copii ai lui Dumnezeu;

Ioan 10:10; Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă
viaţă, şi s-o aibă din belşug.

Ioan 14:27; Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima,
nici să nu se înspăimânte.

1 Corinteni 1:30; Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi
înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare.
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