
Studiul 2 – Greutăţile care vor veni
Studiul 2

Greutăţile care vor veni

Textul de memorat: „Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit
peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi
parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui.” (1 Petru
4:12,13)

Duminică, 3 iulie – Luaţi prin surprindere?

1. 1 Petru 4:12-19; 12. Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit
peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi;
13. dimpotrivă,  bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi  şi să vă
înveseliţi şi la arătarea slavei Lui.
14. Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui
Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.
15. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ, sau ca făcător de rele,  sau ca unul care se
amestecă în treburile altuia.
16. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu
pentru numele acesta.
17. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi,
care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?
18. Şi, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos?
19. Aşa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor şi
să facă ce este bine.

Luni, 4 iulie – Satana, sursa problemelor

2. 1 Petru 5:8; Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care
răcneşte şi caută pe cine să înghită.

3. 1 Petru 5:8-11; 8. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu
care răcneşte şi caută pe cine să înghită.
9. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.
10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi
puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.
11. A Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

4. 1 Petru 5:10; Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce
veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.

Marţi, 5 iulie – Păcatul, sursa problemelor

5. Romani 1:21-32; 21. fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu,
nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.
22. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit;
23. şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări,
dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.
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24. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc
singuri trupurile;
25. căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul
Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.
26.  Din  pricina  aceasta,  Dumnezeu  i-a  lăsat  în  voia  unor  patimi  scârboase;  căci  femeile  lor  au
schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii;
27. tot astfel,  şi bărbaţii  au părăsit întrebuinţarea firească a femeii,  s-au aprins în poftele lor unii
pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi
plata cuvenită pentru rătăcirea lor.
28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii
lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.
29. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini
de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori,
30. bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de
părinţi,
31. fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.
32. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte,
totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac. 

Miercuri, 6 iulie – Cuptorul care rafinează

6. Ieremia 9:7; De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată, îi voi topi în cuptor şi îi voi încerca. Căci
cum aş putea să mă port altfel cu fiica poporului Meu?

7. Ieremia 9:7-16; 7.  De aceea,  aşa vorbeşte  Domnul  oştirilor:  „Iată,  îi  voi topi  în cuptor  şi  îi  voi
încerca. Căci cum aş putea să mă port altfel cu fiica poporului Meu?
8. Limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât minciuni; cu gura vorbesc aproapelui lor de
pace, şi în fundul inimii îi întind curse.
9. Să nu-i pedepsesc Eu pentru aceste lucruri, zice Domnul, să nu Mă răzbun Eu pe un asemenea
popor?
10. Munţii vreau să-i plâng şi să gem pentru ei, pentru câmpiile pustiite vreau să fac o jelanie; căci
sunt arse de tot şi nimeni nu mai trece prin ele; nu se mai aude în ele behăitul turmelor;  păsările
cerului şi dobitoacele au fugit şi au pierit.
11. Voi face şi Ierusalimul un morman de pietre, o vizuină de şacali, şi cetăţile lui Iuda le voi preface
într-un pustiu fără locuitori.
12. Unde este omul înţelept care să înţeleagă aceste lucruri? Să spună acela căruia i-a vorbit gura
Domnului, pentru ce este nimicită ţara, arsă ca un pustiu pe unde nu mai trece nimeni?”
13. Domnul zice:  „Pentru că au părăsit  Legea Mea pe care le-o pusesem înainte;  pentru că n-au
ascultat glasul Meu şi nu l-au urmat;
14. ci au umblat după aplecările inimii lor şi au mers după Baali cum i-au învăţat părinţii lor.”
15. De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi hrăni poporul acesta cu
pelin şi-i voi da să bea ape otrăvite.
16. Îi voi risipi printre nişte neamuri pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinţii lor şi voi trimite
sabia în urma lor, până-i voi nimici.”

Ieremia 9:13,14; 13. Domnul zice: „Pentru că au părăsit Legea Mea pe care le-o pusesem înainte;
pentru că n-au ascultat glasul Meu şi nu l-au urmat;
14. ci au umblat după aplecările inimii lor şi au mers după Baali cum i-au învăţat părinţii lor.”

Ieremia 9:15; De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi hrăni poporul
acesta cu pelin şi-i voi da să bea ape otrăvite.

Joi, 7 iulie – Focul care maturizează
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8. –

9. 2 Corinteni 12:7-10; 7. Şi, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri,
mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă
îngâmf.
8. De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia.
9. Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.”
Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în
mine.
10. De aceea simt plăcere în slăbiciuni,  în defăimări,  în nevoi, în prigoniri,  în strâmtorări,  pentru
Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.

Studiu Biblic, Trim. III, 2022 – Cu Hristos în cuptorul încercării 3/3

- texte -


	Studiul 2
	Greutăţile care vor veni
	Duminică, 3 iulie – Luaţi prin surprindere?
	Luni, 4 iulie – Satana, sursa problemelor
	Marţi, 5 iulie – Păcatul, sursa problemelor
	Miercuri, 6 iulie – Cuptorul care rafinează
	Joi, 7 iulie – Focul care maturizează



