
Studiul 9

Reforma - consecinţa redeşteptării

Textul de memorat: „Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul. De aceea, Lui 
nu-I este ruşine să-i numească fraţi.” (Evrei 2:11)

Duminică

1. 2 Cronici 20:1-20; 1. După aceea, fiii lui Moab şi fiii lui Amon şi cu ei nişte maoniţi au pornit 
cu război împotriva lui Iosafat.
2. Au venit şi au dat de ştire lui Iosafat, zicând: "O mare mulţime înaintează împotriva ta de 
dincolo de mare, din Siria, şi sunt la Haţaţon-Tamar, adică En-Ghedi."
3. În spaima sa, Iosafat şi-a îndreptat faţa să caute pe Domnul şi a vestit un post pentru tot 
Iuda.
4. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul şi au venit din toate cetăţile lui Iuda să caute pe  
Domnul.
5. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda şi a Ierusalimului, în Casa Domnului, înaintea 
curţii celei noi.
6.  Şi  a zis:  "Doamne Dumnezeul  părinţilor  noştri,  nu eşti  Tu Dumnezeu în ceruri  şi  nu 
stăpâneşti Tu peste toate împărăţiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria şi puterea, aşa 
că nimeni nu Ţi se poate împotrivi?
7. Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii ţării acesteia dinaintea poporului 
Tău, Israel, şi n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moştenire seminţei lui Avraam care Te 
iubea?
8. Ei au locuit-o şi Ţi-au zidit în ea un Locaş Sfânt pentru Numele Tău, zicând:
9. "Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom 
înfăţişa înaintea Casei acesteia şi înaintea Ta, căci Numele Tău este în Casa aceasta; vom 
striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre, şi Tu ne vei asculta şi ne vei mântui!"
10. Acum iată, fiii lui Amon şi ai lui Moab şi cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui  
Israel să intre când venea din ţara Egiptului - căci s-a abătut de la ei şi nu i-a nimicit -
11. iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moştenirea Ta, pe care ne-
ai dat-o în stăpânire!
12. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea 
acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii 
noştri sunt îndreptaţi spre Tine!"
13. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele şi fiii lor.
14. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui  
Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, levitul, dintre fiii lui Asaf.
15. Şi Iahaziel a zis: "Ascultaţi, tot Iuda şi locuitorii din Ierusalim, şi tu, împărate Iosafat! Aşa 
vă vorbeşte Domnul: "Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari mulţumi,  
căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu.
16. Mâine coborâţi-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Ţiţ, şi-i veţi găsi la capătul văii,  
în faţa pustiului Ieruel.
17. Nu veţi avea de luptat în lupta aceasta: aşezaţi-vă, staţi acolo şi veţi vedea izbăvirea pe 
care v-o va da Domnul. Iuda şi Ierusalim, nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi; mâine, ieşiţi-
le înainte, şi Domnul va fi cu voi!"
18. Iosafat s-a plecat cu faţa la pământ, şi tot Iuda şi locuitorii Ierusalimului s-au aruncat 
înaintea Domnului să se închine înaintea Lui.
19. Leviţii dintre fiii chehatiţilor şi dintre fiii coreiţilor s-au sculat şi au lăudat cu glas tare şi 
puternic pe Domnul Dumnezeul lui Israel.
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20. A doua zi, au pornit dis-de-dimineaţă spre pustiul Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit  
şi a zis: "Ascultaţi-mă, Iuda şi locuitorii  Ierusalimului! Încredeţi-vă în Domnul Dumnezeul 
vostru, şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în prorocii Lui, şi veţi izbuti."

Luni

2. 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 9:24-27; 24. Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar 
numai unul capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul!
25. Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul 
acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o 
cunună care nu se poate veşteji.
26. Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul  
care loveşte în vânt.
27.  Ci  mă  port  aspru  cu  trupul  meu  şi-l  ţin  în  stăpânire,  ca  nu  cumva,  după  ce  am 
propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

1 Corinteni 13:13; 13. Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar 
cea mai mare dintre ele este dragostea.

1  Corinteni  15:1,  2,  27,  28; 1.  Vă  fac  cunoscut,  fraţilor,  Evanghelia  pe  care  v-am 
propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas
2.  şi  prin  care  sunteţi  mântuiţi,  dacă o ţineţi  aşa  după cum v-am propovăduit-o;  altfel, 
degeaba aţi crezut.
27. Dumnezeu, în adevăr, "a pus totul sub picioarele Lui". Dar când zice că totul I-a fost 
supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul.
28. Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a 
supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.

3. 2 Corinteni 7:8-12; 8. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău; şi, chiar 
dacă mi-ar fi părut rău - căci văd că epistola aceea v-a întristat (măcar că pentru puţină 
vreme) -
9. totuşi acum mă bucur, nu pentru că aţi fost întristaţi, ci pentru că întristarea voastră v-a 
adus la pocăinţă. Căci aţi fost întristaţi după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveţi nicio pagubă 
din partea noastră.
10. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la 
mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe când întristarea lumii aduce moartea.
11. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră, după voia lui Dumnezeu, ce frământare 
a trezit în voi! Şi ce cuvinte de dezvinovăţire! Ce mânie! Ce frică! Ce dorinţă aprinsă! Ce 
râvnă! Ce pedeapsă! În toate, voi aţi arătat că sunteţi curaţi în privinţa aceasta.
12. Aşa că, dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din  
pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi,  
înaintea lui Dumnezeu.

Marți

4. Apocalipsa 2:1-6; 1. Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: "Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte 
stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur:
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2. "Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la  
încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi.
3. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu şi că n-ai obosit.
4. Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.
5. Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi.  
Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.
6. Ai însă lucrul acesta bun: că urăşti faptele nicolaiţilor, pe care şi Eu le urăsc.

Miercuri

5. Romani 1:16,17; 16 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este 
puterea  lui  Dumnezeu  pentru  mântuirea  fiecăruia  care  crede:  întâi  a  iudeului,  apoi  a 
grecului;
17 deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi 
care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”

Romani 3:21-25; 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege 
- despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii -
22.  şi  anume, neprihănirea dată de Dumnezeu,  care vine prin  credinţa în Isus Hristos, 
pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.
23. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în 
Hristos Isus.
25. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de 
ispăşire,  ca să-Şi  arate neprihănirea Lui;  căci  trecuse cu vederea păcatele  dinainte,  în  
vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;

Romani 5:6-11; 6. Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a 
murit pentru cei nelegiuiţi.
7. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-
ar găsi cineva să moară.
8. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă 
păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.
9. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi  
mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.
10. Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea 
Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa 
Lui.
11. Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin 
care am căpătat împăcarea.

Romani 8:1-4; 1. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care 
nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
2. În adevăr,  legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit  de legea păcatului  şi a 
morţii.
3.  Căci  -  lucru  cu  neputinţă  Legii,  întrucât  firea  pământească  o  făcea  fără  putere  -  
Dumnezeu  a  osândit  păcatul  în  firea  pământească,  trimiţând,  din  pricina  păcatului,  pe 
însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,
4.  pentru  ca  porunca  Legii  să  fie  împlinită  în  noi,  care  trăim nu după îndemnurile  firii  
pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
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Joi

6. Apocalipsa 14:6, 7, 12; 6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o  
Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei 
seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7.  El  zicea  cu  glas  tare:  "Temeţi-vă  de  Dumnezeu  şi  daţi-I  slavă,  căci  a  venit  ceasul  
judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!"
12. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus."
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