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Un pas prin credinţă

Textul de memorat: „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul
lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe
Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.” (Filipeni 2:5-7)

Duminică, 20 septembrie – Iubirea lui Isus

1. Filipeni 2:5-11; 5. Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus:
6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu
Dumnezeu,
7. ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
8. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte
de cruce.
9. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice
nume;
10. pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub
pământ,
11. şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

Luni, 21 septembrie – Chemarea la un angajament

2. Matei 4:18-20; 18. Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru,
şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari.
19. El le-a zis: "Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni."
20. Îndată ei au lăsat mrejele şi au mers după El.

3. Matei 9:9; De acolo, Isus a mers mai departe şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând la vamă. Şi i-a
zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat şi a mers după El.

Marţi, 22 septembrie – Pavel, „un vas ales”

4. Faptele 9:3-6,10-20; 3. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în
jurul lui.
4. El a căzut la pământ şi a auzit un glas care-i zicea: "Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?"
5. "Cine eşti Tu, Doamne?", a răspuns el. Şi Domnul a zis: "Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi
greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş."
6. Tremurând şi plin de frică, el a zis: "Doamne, ce vrei să fac?" "Scoală-te", i-a zis Domnul, "intră în
cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci."
10. În  Damasc  era  un  ucenic,  numit  Anania.  Domnul  i-a  zis  într-o  vedenie:  "Anania!"  "Iată-mă
Doamne", a răspuns el.
11. Şi Domnul i-a zis: "Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă "Dreaptă" şi caută în casa lui Iuda pe
unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă;
12. şi a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el şi punându-şi mâinile peste el, ca să-şi
capete iarăşi vederea."
13. "Doamne", a răspuns Anania, "am auzit de la mulţi despre toate relele pe care le-a făcut omul
acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim;
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14. ba şi aici are puteri din partea preoţilor celor mai de seamă, ca să lege pe toţi care cheamă Numele
Tău."
15. Dar Domnul i-a zis: "Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea
Neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel;
16. şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu."
17. Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis: "Frate Saule, Domnul
Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de
Duhul Sfânt."
18. Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi; şi el şi-a căpătat iarăşi vederea. Apoi
s-a sculat şi a fost botezat.
19. După ce a mâncat, a prins iarăşi putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc.
20. Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu.

5. Faptele 28:28-31; 28. Să ştiţi, dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor, şi
o vor asculta."
29. Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat, vorbind cu aprindere între ei.
30. Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toţi care veneau să-l
vadă,
31.  propovăduia  Împărăţia  lui  Dumnezeu  şi  învăţa  pe  oameni,  cu  toată  îndrăzneala  şi  fără  nicio
piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos.

2 Timotei 4:5-8; 5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi
împlineşte-ţi bine slujba.
6. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, şi clipa plecării mele este aproape.
7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.
8. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în "ziua aceea" Domnul, Judecătorul
cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

Miercuri, 23 septembrie – Cerinţele dragostei

6. Ioan 21:15-19; 15. După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: "Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti
tu mai mult decât aceştia?" "Da, Doamne", I-a răspuns Petru, "ştii că Te iubesc." Isus i-a zis: "Paşte
mieluşeii Mei."
16. I-a zis a doua oară: "Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?" "Da, Doamne", I-a răspuns Petru, "ştii că
Te iubesc." Isus i-a zis: "Paşte oiţele Mele."
17. A treia oară i-a zis Isus: "Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?" Petru s-a întristat că-i zisese a treia
oară: "Mă iubeşti?" şi I-a răspuns: "Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc." Isus i-a zis: "Paşte oile
Mele!
18. Adevărat, adevărat îţi spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai şi te duceai unde
voiai; dar când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile, şi altul te va încinge şi te va duce unde nu vei
voi."
19. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Şi, după ce a
vorbit astfel, i-a zis: "Vino după Mine."

7. Ioan 21:15-19; 15. După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: "Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti
tu mai mult decât aceştia?" "Da, Doamne", I-a răspuns Petru, "ştii că Te iubesc." Isus i-a zis: "Paşte
mieluşeii Mei."
16. I-a zis a doua oară: "Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?" "Da, Doamne", I-a răspuns Petru, "ştii că
Te iubesc." Isus i-a zis: "Paşte oiţele Mele."
17. A treia oară i-a zis Isus: "Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?" Petru s-a întristat că-i zisese a treia
oară: "Mă iubeşti?" şi I-a răspuns: "Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc." Isus i-a zis: "Paşte oile
Mele!
18. Adevărat, adevărat îţi spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai şi te duceai unde
voiai; dar când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile, şi altul te va încinge şi te va duce unde nu vei
voi."
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19. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Şi, după ce a
vorbit astfel, i-a zis: "Vino după Mine."

Joi, 24 septembrie – Angajamentul dragostei

8. Ioan 21:18,19; 18. Adevărat, adevărat îţi spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai şi te
duceai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile, şi altul te va încinge şi te va duce
unde nu vei voi."
19. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Şi, după ce a
vorbit astfel, i-a zis: "Vino după Mine."

9. 1 Ioan 3:16-18; 16. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi
deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.
17. Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el,
cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?
18. Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.

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