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Studiul 1

Alături de Păstor

Textul de memorat: „Îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui
Său.” (Psalmii 23:3)

Duminică, 26 iunie – Un ghid pentru drum: Păstorul

1. Isaia 40:11; El Îşi va paşte turma ca un păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui şi va
călăuzi blând oile care alăptează.

Ieremia 23:3,4; 3. Şi Eu însumi voi strânge rămăşiţa oilor Mele din toate ţările în care le-am izgonit;
le voi aduce înapoi în păşunea lor şi vor creşte, şi se vor înmulţi.
4. Voi pune peste ele păstori care le vor paşte; nu le va mai fi teamă, nici groază, şi nu va mai lipsi
niciuna din ele, zice Domnul.

Ezechiel 34:12; Cum îşi cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăştiate, aşa
Îmi voi cerceta Eu oile şi le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori
şi negură.

Ioan 10:14-16; 14. Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,
15. aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile
Mele.
16. Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de
glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.

1 Petru 2:25; Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi Episcopul sufletelor
voastre.

2. Psalmul 23:2-6; 2. El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă;
3. îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.
4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine.
Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.
5. Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin
de dă peste el.
6. Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele.

Luni, 27 iunie – Popasuri de-a lungul drumului

3. Psalmul 23; 1. Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
2. El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă;
3. îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.
4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine.
Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.
5. Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin
de dă peste el.
6. Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele.
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Marţi, 28 iunie – Un ocol neaşteptat (1): Valea

4. –

5. –

Miercuri, 29 iunie – Un ocol neaşteptat (2): Masa întinsă

6. Matei 5:44; Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine
celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,

Romani 12:17-21; 17. Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor
oamenilor.
18. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.
19. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris:
"Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti", zice Domnul.
20. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci
dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui."
21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.

7. Psalmii 23:5; Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul
meu este plin de dă peste el.

Joi, 30 iunie – Promisiunea unui drum în siguranţă

8. Psalmii 23:6; Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa
Domnului până la sfârşitul zilelor mele.

Efeseni 1:4,5; 4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte  de întemeierea lumii,  ca să fim sfinţi  şi fără
prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,
5. ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale,

2 Petru 1:10; De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră;
căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.

Evrei 11:13-15; 13. În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite; ci doar le-au
văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ.
14. Cei ce vorbesc în felul acesta arată desluşit că sunt în căutarea unei patrii.
15. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în
ea.

9. –
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