
Studiul 13

O biserică statornică şi curată
TEXT DE MEMORIZAT
2Tes. 2:15: 15Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari, şi ţineţi învăţăturile, pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola 
noastră.

Duminică
1.   2Tes. 2:13-17: 13Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de 
la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.
14Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos.
15Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari, şi ţineţi învăţăturile, pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.
16Şi însuşi Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat, prin harul Său, o mângâiere 
veşnică şi o bună nădejde,
17să vă mângâie inimile, şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun!

Luni
2.   2Tes. 3:1-5: 1Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca, Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit cum 
este la voi,
2şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa.
3Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.
4Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceţi şi veţi face ce vă poruncim.
5Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!

Luca 10:25-28: 25Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: "Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc 
viaţa veşnică?"
26Isus i-a zis: "Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?"
27El a răspuns: "Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot  
cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi."
28"Bine ai răspuns", i-a zis Isus; "fă aşa, şi vei avea viaţa veşnică."

Deut. 8.1: 1Să păziţi şi să împliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiţi, să vă înmulţiţi, şi să intraţi în 
stăpânirea ţării pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor voştri.

Marţi
3.   2Tes. 3:6-8, 14: 6În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate, care  
trăieşte în neorânduială, şi nu după învăţăturile, pe care le-aţi primit de la noi.
7Voi înşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit în neorânduială, între voi.
8N-am mâncat de pomană pâinea nimănui;  ci,  lucrând şi ostenindu-ne, am muncit  zi  şi noapte, ca să nu fim povară 
nimănui dintre voi.
14Şi dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l, şi să n-aveţi nici un fel de legături cu el, ca 
să-i fie ruşine.

Miercuri
4.   2Tes. 3:9-12: 9Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înşine o pildă vrednică de urmat.
10Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: "Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce."
11Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri.
12Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănânce pâinea lucrând în linişte.

Joi
5.   Matei 18:15-17: 15Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai  
câştigat pe fratele tău.
16Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei  
martori.
17Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un 
păgân şi ca un vameş.
6.   2Tes. 3:13-15: 13Voi, fraţilor, să nu osteniţi în facerea binelui.
14Şi dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l, şi să n-aveţi nici un fel de legături cu el, ca 
să-i fie ruşine.
15Să nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci să-l mustraţi ca pe un frate.
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