
Studiul 10

Reforma, dispoziţia de a creşte şi de a face 
schimbări

Textul de memorat: „Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: 
«Dumnezeu  stă  împotriva  celor  mândri,  dar  dă  har  celor  smeriţi.»  Supuneţi-vă  dar  lui  
Dumnezeu. Împotriviţi-vă Diavolului, şi el va fugi de la voi.” (Iacov 4:6,7)

Duminică

1. Luca 9:51-56; 51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer,  Isus Şi-a 
îndreptat faţa hotărât să meargă la Ierusalim.
52. A trimis înainte nişte soli, care s-au dus şi au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-I 
pregătească un loc de găzduit.
53. Dar ei nu L-au primit, pentru că Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim.
54.  Ucenicii  Săi,  Iacov şi  Ioan,  când au văzut  lucrul  acesta,  au  zis:  "Doamne,  vrei  să 
poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?"
55. Isus S-a întors spre ei, i-a certat şi le-a zis: "Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi!
56. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască." Şi au 
plecat în alt sat.

Matei 20:20-28 20. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei şi 
I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere.
21. El a întrebat-o: "Ce vrei?" "Porunceşte", I-a zis ea, "ca, în Împărăţia Ta, aceşti doi fii ai  
mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Ta."
22. Drept răspuns Isus a zis: "Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l  
beau Eu şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?" "Putem", I-au zis ei.
23. Şi El le-a răspuns: "Este adevărat că veţi bea paharul Meu şi veţi fi botezaţi cu botezul 
cu care am să fiu botezat Eu; dar a şedea la dreapta şi la stânga Mea nu atârnă de Mine s-
o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu."
24. Cei zece, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi fraţi.
25. Isus i-a chemat şi le-a zis: "Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai 
marii lor le poruncesc cu stăpânire.
26. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;
27. şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.
28. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea 
viaţa ca răscumpărare pentru mulţi."

2. 1 Ioan 2:1-9; 1. Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a 
păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
2. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci 
pentru ale întregii lumi.
3. Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.
4. Cine zice: "Îl cunosc", şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este  
în el.
5. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin 
aceasta ştim că suntem în El.
6. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.
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7. Preaiubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care aţi avut-o de la 
început. Porunca aceasta veche este Cuvântul pe care l-aţi auzit.
8. Totuşi vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi cu  
privire la voi; căci întunericul se împrăştie, şi lumina adevărată şi răsare chiar.
9. Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum.

Luni

3. Filipeni  2:12-14; 12.  Astfel,  dar,  preaiubiţilor,  după  cum totdeauna  aţi  fost  ascultători, 
duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, 
ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.
13. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi 
înfăptuirea.
14. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli,

Marți

4. Matei 26:31-35; 31. Atunci Isus le-a zis: "În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină 
de poticnire; căci este scris: "Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite."
32. Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea."
33. Petru a luat cuvântul şi I-a zis: "Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu  
niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire."
34. "Adevărat îţi spun", i-a zis Isus, "că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte 
cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori."
35. Petru I-a răspuns: "Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine." 
Şi toţi ucenicii au spus acelaşi lucru.

5. Ioan 20:24-29; 24. Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit 
Isus.
25. Ceilalţi ucenici i-au zis deci: "Am văzut pe Domnul!" Dar el le-a răspuns: "Dacă nu voi 
vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi  
dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede."
26. După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe 
când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: "Pace vouă!"
27. Apoi a zis lui Toma: "Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna şi  
pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios."
28. Drept răspuns, Toma I-a zis: "Domnul meu şi Dumnezeul meu!"
29. "Tomo", i-a zis Isus, "pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au  
crezut."

Miercuri

6. Luca 15:11-21; 11. El a mai zis: "Un om avea doi fii.
12. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: "Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine." Şi 
tatăl le-a împărţit averea.
13. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul şi a plecat într-o ţară depărtată, unde 
şi-a risipit averea ducând o viaţă destrăbălată.
14. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă  
lipsă.
15. Atunci s-a dus şi s-a lipit de unul din locuitorii ţării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui  
să-i păzească porcii.
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16. Mult ar fi dorit el să se sature cu roşcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea  
nimeni.
17. Şi-a venit în fire şi a zis: "Câţi argaţi ai tatălui meu au belşug de pâine, iar eu mor de  
foame aici!
18. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi zice: "Tată, am păcătuit împotriva cerului 
şi împotriva ta
19. şi nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi."
20. Şi s-a sculat şi a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut şi i s-a  
făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat mult.
21. Fiul i-a zis: "Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, nu mai sunt vrednic să 
mă chem fiul tău."

7. Luca 15:18,19; 18. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi zice: "Tată, am păcătuit  
împotriva cerului şi împotriva ta
19. şi nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi."

Luca 15: 20-24; 20. Şi s-a sculat şi a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-
a văzut şi i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat mult.
21. Fiul i-a zis: "Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, nu mai sunt vrednic să 
mă chem fiul tău."
22. Dar tatăl a zis robilor săi: "Aduceţi repede haina cea mai bună şi îmbrăcaţi-l cu ea;  
puneţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare.
23. Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l. Să mâncăm şi să ne înveselim;
24. căci acest fiu al meu era mort, şi a înviat; era pierdut, şi a fost găsit." Şi au început să  
se înveselească.

Joi

8. Ioan 5:1-14; 1. După aceea era un praznic al iudeilor; şi Isus S-a suit la Ierusalim.
2. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare, numită în evreieşte Betesda, care are 
cinci pridvoare.
3. În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau 
mişcarea apei.
4. Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare şi tulbura apa. Şi  
cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi  
avut.
5. Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani.
6. Isus, când l-a văzut zăcând, şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: "Vrei 
să te faci sănătos?"
7. "Doamne", I-a răspuns bolnavul, "n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se 
tulbură apa; şi, până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea."
8. "Scoală-te", i-a zis Isus, "ridică-ţi patul şi umblă."
9. Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Ziua aceea era o zi de 
Sabat.
10. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: "Este ziua Sabatului; nu-ţi este îngăduit să-ţi 
ridici patul."
11. El le-a răspuns: "Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: "Ridică-ţi patul şi umblă."
12. Ei l-au întrebat: "Cine este Omul acela care ţi-a zis: "Ridică-ţi patul şi umblă"?"
13. Dar cel vindecat nu ştia cine este: căci Isus Se făcuse nevăzut din norodul care era în  
locul acela.
14. După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: "Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să 
nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău."
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