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Perspectiva biblică

Textul de memorat: „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul
vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.” (1
Tesaloniceni 5:23)

Duminică, 11 decembrie – Modelul Isus

1. Luca 2:52; Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi
înaintea oamenilor.

2. Matei 4:23; Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia
Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod.

Luni, 12 decembrie – Trupul ca un templu

3. 1 Corinteni 6:19,20; 19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi
pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care
sunt ale lui Dumnezeu.

1 Corinteni 10:31; Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui
Dumnezeu.

Marţi, 13 decembrie – Gândul lui Hristos

4. 1 Corinteni 2:16; Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi însă
avem gândul lui Hristos.

Psalmii 24:3,4; 3. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui
cel sfânt? -
4. Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să
înşele.

Romani 12:2; Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii
voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Filipeni 4:8; Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot
ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă,
aceea să vă însufleţească.

Coloseni 3:2; Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.

Miercuri, 14 decembrie – Îndrumarea Duhului Sfânt

5. Faptele 8:4-24; 4. Cei ce se împrăştiaseră mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul.
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5. Filip s-a coborât în cetatea Samariei şi le-a propovăduit pe Hristos.
6. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit şi au văzut semnele pe care
le făcea.
7. Căci din mulţi îndrăciţi ieşeau duhuri necurate şi scoteau mari ţipete; mulţi slăbănogi şi şchiopi erau
tămăduiţi.
8. Şi a fost o mare bucurie în cetatea aceasta.
9. În cetate era un om, numit Simon, care zicea că este un om însemnat; el vrăjea şi punea în uimire pe
poporul Samariei.
10.  Toţi,  de  la  mic  până  la  mare,  îl  ascultau  cu luare  aminte  şi  ziceau:  „Acesta  este  puterea  lui
Dumnezeu, cea care se numeşte „mare”.”
11. Îl ascultau cu luare aminte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui.
12. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui
lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei.
13. Chiar Simon a crezut; şi după ce a fost botezat, nu se mai despărţea de Filip şi privea cu uimire
minunile şi semnele mari care se făceau.
14. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au
trimis la ei pe Petru şi pe Ioan.
15. Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt.
16. Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului
Isus.
17. Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt.
18. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani
19. şi a zis: „Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mâinile să primească
Duhul Sfânt.”
20. Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-
ar putea căpăta cu bani!
21.  Tu n-ai  nici  parte,  nici  sorţ  în  toată  treaba  aceasta,  căci  inima ta  nu este  curată  înaintea  lui
Dumnezeu.
22. Pocăieşte-te, dar, de această răutate a ta şi roagă-te Domnului să ţi se ierte gândul acesta al inimii
tale, dacă este cu putinţă;
23. căci văd că eşti plin de fiere amară şi în lanţurile fărădelegii.”
24. Simon a răspuns: „Rugaţi-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce aţi
zis.”

Matei 7:21-23; 21. Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face
voia Tatălui Meu care este în ceruri.
22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos
noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”
23. Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi
fărădelege.”

Joi, 15 decembrie – Pregătiţi pentru revenirea Lui

6. 2 Petru 3:14; De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui
fără prihană, fără vină şi în pace.

1 Ioan 3:1-3; 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.
2. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că,
atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.
3. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat.

7. Psalmii 95:7,8; 7. Căci El este Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul păşunii Lui, turma pe care o
povăţuieşte mâna Lui... O! de aţi asculta azi glasul Lui! -
8. „Nu vă împietriţi inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, în pustiu.
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Evrei 3:7,8,15; 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui,
8. nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu,
15. câtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.”

Evrei 4:7; El hotărăşte din nou o zi: „astăzi” - zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai
sus: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!”
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