STUDIUL

13

19-25 iunie

Viața în noul legământ
Sabat după-amiază
Text de memorat: „Eu am venit ca oile Mele să aibă ________, și s-o
aibă din _________.” (Ioan 10:10)
Studiul din trimestrul acesta a fost despre legământ, care, pe scurt și în
modul cel mai simplu, este modul lui Dumnezeu de a spune: Iată cum te salvez
din păcat. Punct.
Deși finalul grandios al făgăduinței legământului este, desigur, viața veșnică
într-o lume nouă, nu trebuie să așteptăm până atunci, ci ne putem bucura de
binecuvântările legământului astăzi. Domnul Se îngrijește de viața noastră astăzi; El vrea ce e mai bun pentru noi acum. Legământul nu este o învoială în
care tu faci asta, asta și asta și, după mult timp, îți vei obține premiul. Premiile
sau darurile sunt binecuvântări de care se pot bucura aici și acum cei care intră
prin credință în relația de legământ.
Studiul din săptămâna aceasta, care reprezintă și finalul seriei noastre despre legământ, analizează câteva dintre aceste binecuvântări imediate, unele
dintre făgăduințele care vin din harul lui Dumnezeu revărsat în inima noastră
pentru că, după ce am auzit glasul Lui, am deschis ușa. Desigur, sunt mult mai
multe binecuvântări decât cele pe care le vom aborda în această săptămână.
Dar acesta este doar un început a ceva ce nu va avea sfârșit.
Studiul pe scurt: De ce ar trebui să ne bucurăm? Pe ce bază putem revendica această făgăduință? În ce fel legământul ne eliberează de povara vinii?
Ce înseamnă să avem o inimă nouă?
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Duminică, 20 iunie

Bucuria

„Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină” (1 Ioan
1:4).
În cuvinte simple, Ioan exprimă ceea ce ar trebui să reprezinte unul dintre
cele mai mari avantaje pentru care noi, ca popor al legământului, le avem, și
anume făgăduința bucuriei.
Creștini fiind, ni se spune adesea să nu ne lăsăm conduși de simțăminte,
deoarece credința nu este un simțământ, ci să trecem dincolo de ele. În același
timp, nu am mai fi ființe umane dacă nu am avea sentimente, emoții și dispoziții
sufletești. Nu ne putem nega simțămintele; ceea ce trebuie să facem este să le
înțelegem, să le acordăm rolul cuvenit și, pe cât posibil, să le ținem sub control.
Dar a le contesta înseamnă a nega ceea ce ne definește ca oameni (e ca și cum
am spune că un cerc nu este rotund). De fapt, versetul acesta spune nu doar că
ar trebui să avem simțăminte (în cazul acesta, bucuria), ci și că ele trebuie să
fie trăite în plinătatea lor.
1. Citește contextul în care a fost scris 1 Ioan 1:4. Ce le-a scris Ioan primilor
creștini sperând că avea să facă deplină bucuria lor? De ce lucrul acela ar fi
trebuit să le aducă bucurie?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ioan a fost unul dintre cei doisprezece ucenici de la început. El a fost acolo
aproape de la începutul lucrării de trei ani și jumătate a lui Isus – martor al
unora dintre cele mai impresionante evenimente (a fost la cruce, în Ghetsimani
și în ocazia schimbării la față). Astfel, ca martor ocular, el a fost calificat să vorbească despre acest subiect.
Și totuși, să observăm că accentul nu cade pe sine, ci pe ceea ce Isus a făcut
pentru ca ucenicii să aibă părtășie nu doar unii cu alții, ci și cu Dumnezeu. Isus
ne-a deschis calea pentru ca noi să pășim într-o relație apropiată cu Dumnezeu.
Și un efect al acestei părtășii sau relații este bucuria. Ioan vrea ca ei să știe că
tot ce au auzit despre Isus este adevărat, fiindcă el însuși L-a văzut, L-a atins, L-a
simțit și L-a auzit. Prin urmare, și ei pot intra într-o relație plină de bucurie cu
Tatăl lor ceresc, care îi iubește și care S-a dat pe Sine prin Fiul Său.
Într-un anumit sens, Ioan prezintă propria mărturie. Care este mărturia
ta cu privire la relația pe care o ai cu Isus? Ce ai putea spune ca să sporească
bucuria altora în Domnul, așa cum a încercat Ioan să facă aici?
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Luni, 21 iunie

Eliberat de vină

„Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care
nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului”
(Romani 8:1).
O femeie fusese ucisă de către un criminal necunoscut. Poliția a pregătit
o capcană, punând un microfon la mormântul ei. Într-o seară, multe luni mai
târziu de la moartea femeii, un tânăr s-a apropiat de mormânt, a îngenuncheat
și a plâns, cerându-i iertare femeii. Bineînțeles, analizându-i cuvintele, poliția
l-a arestat pentru crimă. Ce l-a determinat pe tânăr să meargă la mormânt?
Vinovăția, ce altceva putea fi?
Desigur, deși niciunul dintre noi nu a făcut (sperăm) ceva atât de odios precum crima aceasta, suntem totuși vinovați; toți am făcut lucruri de care ne este
rușine și pe care ne-am dori să le anulăm, dar nu putem.
Mulțumită lui Isus și sângelui legământului celui nou, niciunul dintre noi nu
trebuie să trăiască sub stigmatul vinovăției. Potrivit textului de astăzi, nu este
nicio osândire pentru noi. Judecătorul suprem ne socotește fără vină, de parcă
nu am fi făcut lucrurile pentru care ne simțim vinovați.
2. Cum ne ajută versetele de mai jos să înțelegem Romani 8:1?
Ioan 5:24___________________________________________________________
Romani 3:24,25______________________________________________________
2 Corinteni 5:21_____________________________________________________

Una dintre cele mai mari făgăduințe despre viața trăită într-o relație de legământ cu Domnul este aceea că nu mai trebuie să trăim sub povara vinovăției.
Datorită sângelui legământului, noi, cei care alegem să intrăm în relația de legământ cu Dumnezeu și să trăim în conformitate cu condițiile credinței, pocăinței și
ascultării, putem fi eliberați de vină. Când Satana încearcă să ne șoptească la ureche că suntem răi și prea păcătoși ca să fim acceptați de Dumnezeu, putem face
ce a făcut Isus când Satana L-a ispitit în pustie: să cităm din Scriptură, iar unul dintre versetele cele mai potrivite este cel din Romani 8:1. Aceasta nu înseamnă că
negăm realitatea păcatului din viața noastră, ci, dimpotrivă, că, datorită relației
de legământ pe care o avem cu Domnul, nu mai trăim sub osândirea păcatului.
Isus a suferit pedeapsa în locul nostru și acum stă înaintea Tatălui și pledează
pentru noi cu sângele Său, prezentând neprihănirea Sa în locul păcatelor noastre.
Ce schimbare a adus în viața ta faptul că Domnul te-a iertat de toate păcatele pe care le-ai comis? Cum te determină această realitate să-i tratezi pe
cei care ți-au greșit? Ce impact ar trebui să aibă ea asupra relației tale cu ei?
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Marți, 22 iunie

Un legământ nou și o inimă nouă

„Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca,
având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți
sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți
dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată
plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:17-19).
Așa cum au arătat studiile din acest trimestru, noul legământ este cel în
care Domnul pune Legea în inima noastră (Ieremia 31:31-33). Nu doar Legea
este acolo, ci, potrivit textului de astăzi, și Hristos locuiește în inimă, ceea ce
desigur este logic, deoarece Hristos și Legea sunt într-o strânsă legătură. Astfel,
având Legea lui Dumnezeu în inima noastră și pe Hristos locuind tot în ea, ajungem la o altă mare binecuvântare a legământului: o inimă nouă.
3. De ce avem nevoie de o inimă nouă? Ce schimbări se vor vedea în cei care
vor avea o inimă nouă?
__________________________________________________________________

Citește din nou textul de astăzi și observă că Pavel subliniază elementul
dragostei, spunând că noi trebuie să „avem rădăcina și temelia” în ea. Aceste
cuvinte spun că dragostea trebuie să fie aceea care să ne asigure motivație, stabilitate și trăinicie. Credința noastră nu înseamnă nimic dacă nu este ancorată
în dragostea față de Dumnezeu și față de semeni (Matei 22:37-39, 1 Corinteni
13). Dar dragostea aceasta nu apare din neant. Dimpotrivă, ea vine pentru că
întrezărim dragostea lui Dumnezeu pentru noi, o dragoste care „întrece orice
pricepere”, așa cum a fost manifestată în Isus. Ca urmare, viața noastră este
schimbată, inima noastră este schimbată și devenim oameni noi, cu gânduri,
cu dorințe și cu ținte noi. Dragostea aceasta este răspunsul nostru la dragostea
lui Dumnezeu pentru noi, care ne schimbă inima și ne insuflă dragoste pentru
cei din jur. Probabil la aceasta se referă Pavel, cel puțin parțial, atunci când
vorbește despre a fi plini de „toată plinătatea lui Dumnezeu”.
4. Ce legătură există între textul din Ioan 4:16 și ceea ce a scris Pavel în Efeseni
3:17-19?
__________________________________________________________________

Gândește-te la pasajele pe care le-ai studiat astăzi. Ce poți face pentru ca
făgăduințele conținute în ele să se împlinească în viața ta? Există lucruri pe
care trebuie să le schimbi și care poate te împiedică să trăiești „plinătatea lui
Dumnezeu” (Efeseni 3:19)?
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Miercuri, 23 iunie

Noul legământ și viața veșnică

„Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată” (Ioan 11:25,26).
Există două dimensiuni ale vieții veșnice: Dimensiunea prezentă este cea
care îi aduce credinciosului experiența unei vieți din belșug chiar acum (Ioan
10:10) și care include numeroasele făgăduințe date pentru viața noastră ac
tuală.
Bineînțeles, dimensiunea viitoare privește viața veșnică – făgăduința învierii
trupului (Ioan 5:28,29; 6:39). Deși împlinirea ei este în viitor, acesta este evenimentul care face ca orice altceva să aibă valoare, cel care încununează toate
speranțele creștinilor.
5. Ce spune Isus în versetul de astăzi? Unde se găsește viața veșnică? Cum
înțelegem cuvintele Lui care spun că aceia care cred în El, chiar dacă ar fi
murit, vor trăi?
Vezi Apocalipsa 2:11; 20:6,14; 21:8._____________________________________

Cu siguranță, toți murim. Dar, potrivit spuselor lui Isus, moartea aceasta
este doar un somn, o pauză temporară care, pentru cei care cred în El, se va
încheia cu revenirea la viață. Când El Se va întoarce, cei morți în Hristos se vor
ridica din mormânt, iar cei vii care L-au urmat vor fi schimbați într-o clipire. Atât
cei morți, cât și cei vii care sunt ai lui Hristos vor avea același trup transformat.
La momentul acela, nemurirea începe pentru poporul lui Dumnezeu.
Ce bucurie imensă este să știm că sfârșitul nostru nu este în mormânt și că,
de fapt, nu este niciun sfârșit, ci vom avea o viață nouă care va dura veșnic!
„Hristos S-a făcut una în trup cu noi, pentru ca noi să putem deveni una în
duh cu El. În virtutea acestei uniri vom ieși noi din morminte, nu numai ca o
manifestare a puterii lui Hristos, ci datorită faptului că, prin credință, viața Lui a
devenit viața noastră. Aceia care Îl văd pe Hristos în adevăratul Lui caracter și-L
primesc în inimă au viață veșnică. Hristos locuiește în noi prin Duhul; iar Duhul
lui Dumnezeu, primit în inimă prin credință, este începutul vieții veșnice.” –
Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 388.
Cum putem să ne bucurăm de pe acum de binecuvântările vieții veșnice?
Cu alte cuvinte, cum lucrează făgăduința aceasta pentru noi acum? Scrie care
sunt acele avantaje pe care ți le oferă făgăduința vieții veșnice în viața ta de
zi cu zi. Cum ai putea împărtăși această speranță cu o persoană care poate a
pierdut prin moarte pe cineva drag?
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Joi, 24 iunie

Noul legământ și misiunea

„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei
28:19,20).
Pretutindeni în lume oamenii luptă cu ceea ce scriitorul sud-african Laurens
Van Der Post a numit „povara lipsei de sens”. Oamenii se trezesc cu darul vieții
și nu știu ce să facă cu el, nu știu care este scopul acestui dar și cum să-l folosească. Este ca atunci când îi dai cuiva o bibliotecă plină cu cele mai rare cărți
nu ca să le citească, ci ca să facă focul cu ele. Ce pierdere uriașă a ceva atât de
prețios!
Totuși, creștinii noului legământ nu ar trebui să aibă de luptat cu această
problemă. Dimpotrivă, cei care cunosc (și au experimentat personal) vestea
minunată despre un Mântuitor crucificat și înviat, care a murit pentru păcatele
tuturor oamenilor pentru ca ei să poată avea viața veșnică, știu ce este bucuria.
Ținând cont de chemarea fără echivoc din Matei 28:19,20, credinciosul are,
cu siguranță, o misiune și un scop în viață, și anume acelea de a spune lumii
despre adevărul minunat pe care l-a trăit personal în Isus Hristos. Ce privilegiu!
O mare parte din ceea ce facem în lumea aceasta se va sfârși odată cu ea, dar
răspândirea Evangheliei în lume este o lucrare care va lăsa o amprentă pentru
veșnicie. Spune-le și altora despre misiunea și despre ținta pe care le ai înainte!
6. Analizează diferitele părți ale versetelor de astăzi. Care sunt lucrurile specifice pe care Isus ne spune să le facem și ce implică fiecare? Ce făgăduință
avem care ar trebui să ne dea credință și curaj ca să facem ce ne poruncește
Isus?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

În calitate de creștini ai noului legământ, Domnul Isus ne-a dat o însărcinare clară. Indiferent de cine suntem, de poziția noastră în societate sau de
limitele pe care le avem, toți avem un rol în lucrarea Lui. Tu faci ceva? Poți
să faci mai mult? Ce poți face împreună cu grupa ta ca să aveți un rol mai
important în această lucrare?
146

Instructori_2_2021.indd 146

1/25/2021 8:11:13 PM

Vineri, 25 iunie

Un gând de încheiere

„Vino, frate, vino așa cum ești, păcătos și murdar. Așază povara vinovăției
tale asupra lui Isus și, prin credință, fă apel la meritele Lui. Vino acum, cât încă
mai este îndurare; vino cu mărturisire, vino cu sufletul pocăit, și Dumnezeu te
va ierta din abundență. Nu îndrăzni să desconsideri o altă ocazie. Ascultă vocea
milei, care apelează la tine acum, ca să te ridici din morți pentru ca Hristos să-ți
poată da lumină. Acum, fiecare clipă pare să se lege în mod direct de destinul
lumii nevăzute. De aceea, nu lăsa ca mândria și necredința să te determine să
respingi mai departe îndurarea oferită. Dacă vei face acest lucru, atunci vei fi
lăsat ca în final să te lamentezi, spunând: «Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și
noi tot nu suntem mântuiți.»” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 5, p. 353.
Rezumat: Legământul nu este doar un concept teologic profund, ci el
definește parametrii relației noastre mântuitoare cu Isus, o relație care ne aduce binecuvântări minunate acum și la întoarcerea Sa.
Studiu la rând:
Luca 1–7
Evanghelizare, subcapitolul „Vizitele pentru vestirea Evangheliei”
1. Ce reacție au avut păstorii când li s-a arătat un înger al Domnului?
2. Care trei conducători politici sunt menționați de Luca în același verset?
3. Ce știau dracii scoși din oameni despre Domnul Isus?
4. Ce veste „s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile”?
5. De ce multe femei cărora li se încredințează anumite lucrări ajung să fie
nemulțumite cu poziția lor?
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MATERIAL PENTRU INSTRUCTORI
Text-cheie: Ioan 10:10
I. Privire generală
Legământul dintre Dumnezeu și omenire trece dincolo de dogmele religioase și de simplele doctrine. El definește relația noastră cu Cerul. Acceptând
acest legământ, ne deschidem viața față de dragostea lui Dumnezeu și față de
făgăduința Lui de a ne mântui.
II. Comentariu
Pictorul William de Kooning, care a trăit în New York, a petrecut un timp
în Carolina de Nord. Într-o seară, el și soția lui au ieșit de la o petrecere ca
să se plimbe pe afară. Cerul era senin, fără nori, iar stelele străluceau. „Era o
priveliște pe care nu o mai văzuserăm în oraș, unde luminile orbitoare eclipsau
stelele și doar o bucățică de cer se putea vedea prin fereastra de la mansardă.
«Să mergem înapoi la petrecere», a zis deodată de Kooning. «Universul îmi dă
fiori!»”
Fiori?
Cu siguranță, un loc care este măsurat în ani-lumină de entități ca noi,
care ne măsurăm în metri și în centimetri, ar părea terifiant. După ce am stat
ghemuiți timp de milenii în centrul universului (sau așa am crezut), să fim în
mod dezonorant exilați la marginile unei galaxii din trilioanele de galaxii reprezintă o lovitură puternică pentru ego-ul nostru.
David Hume se plângea: „Viața unui om nu este mai importantă pentru univers decât este viața unei stridii.”
De fapt, acest lucru depinde de universul pe care îl alegem. Într-un univers
fără sens, fără scop și fără Dumnezeu, poți aduce argumentul acesta, dar nu
și într-un univers pe care Scriptura îl descrie astfel: „Când s-a trezit Iosif din
somn, a făcut cum Îi poruncise Îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă-sa.
Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. Și el i-a pus numele Isus” (Matei
1:24,25).
Omenirea este atât de importantă, încât Dumnezeul care a creat universul
a devenit parte din ea. Cel a cărui creație se măsoară în ani-lumină S-a coborât
la dimensiunile cuiva care este măsurat în metri și în centimetri.
William de Kooning, limitat de legile naturii, nu s-a putut transforma
într-una dintre operele sale, dar Dumnezeu, care nu este limitat de acele legi, a
putut și chiar a făcut așa, întrupându-Se în Isus din Nazaret. Creatorul a devenit
om, legându-Se de noi cu legături care nu se vor rupe niciodată.
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Elementul central al legământului este făgăduința vieții veșnice prin ceea
ce a făcut Isus, venind și murind pentru noi. Făgăduința este a noastră nu prin
fapte, ci prin har, prin credință.
A crede în Isus înseamnă a crede că moartea Lui are puterea absolută de a
eradica orice păcat din trecut. Aceasta se numește neprihănire prin credință.
A-L crede pe Isus înseamnă a crede că Mângâietorul poate să dea, prin preoția
Domnului Isus, harul omniprezent pentru a depăși deficiențele caracterului
nostru. Aceasta se numește sfințire prin credință. Da, noi suntem mântuiți prin
har, dar credința este mijlocul prin care devenim beneficiarii harului.
Noul legământ și viața veșnică
„De-a lungul Noului Testament, vestea bună despre înviere înseamnă cu
mult mai mult decât niște informații interesante despre viitor. Ea transformă
viața din prezent, conferindu-i sens și speranță. Datorită încrederii lor cu privire la propriul destin, creștinii trăiesc deja o nouă viață. Aceia care trăiesc cu
speranța că vor avea parte de slava lui Dumnezeu sunt transformați în oameni
diferiți. Ei se pot bucura până și în suferință, deoarece viața lor este motivată
de speranță.” – John C. Brunt, „Resurrection and Glorification”, în Handbook of
Seventh-day Adventist Theology, vol. 12, p. 349.
Noul legământ și misiunea
„Punctul central al tuturor profețiilor din Biblie și al istoriei mântuirii este
așezarea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Sfintele Scripturi încep cu paradisul creat și pierdut (Geneza 1–3) și se încheie, în Noul Testament, cu paradisul
restaurat (Apocalipsa 21:22). Alegerea lui Israel ca popor special al legământului nu a fost un scop în sine, ci modul ales de Dumnezeu pentru a stabili înaintea tuturor oamenilor un semn vizibil al dreptății și al păcii Împărăției Sale.
Domnul Hristos l-a învățat pe poporul noului legământ, biserica Sa, cum să se
roage: «Vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ» (Matei
6:10). Astfel, solia Evangheliei apostolice a dobândit o perspectivă apocaliptică
în continuitate fundamentală cu legământul încheiat de Dumnezeu cu Israelul
antic.” – Hans K. LaRondelle, „The Remnant and the Three Angels’ Messages”,
în Handbook of Seventh-day Adventist Theology, vol. 12, p. 857.
III. Aplicație
De meditat: Când răsfoiești o carte cu maxime și cugetări, poți să observi că
maximele cele mai impresionante aparțin, de cele mai multe ori, unor oameni
aflați pe patul de moarte. Ultimele cuvinte ale unui faimos ateu sunau astfel:
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„Sunt pe punctul de face un salt înfricoșător în întuneric!” Toate legămintele lui
Dumnezeu și toate făgăduințele Sale sunt concentrate într-o singură dorință:
El vrea să ne salveze din păcat. Odată cu sfârșitul vieții vine și verdictul relației
noastre de legământ.
1. Un pastor spunea: „Eu cred în confesiunile de pe patul de moarte. Știu
că Dumnezeule le acceptă, dar trebui să recunosc că sunt puțin neliniștit
în legătură cu ele. Nu pot să nu mă întreb dacă acestea sunt absolut autentice.” Este firesc să facem speculații cu privire la motivațiile celorlalți.
Cum vede Dumnezeu apropierea păcătosului care cere să fie mântuit?
Cum este influențat răspunsul Său de omniștiența Sa cu privire la viitor?
2. Când intrăm într-o relație de legământ cu Dumnezeu, suntem eliberați
de vină și de regret. De asemenea, acest lucru ne umple de bucurie.
Imaginează-ți ce se întâmplă în curțile cerești când tu faci primul pas
spre veșnicia din ceruri. Ce crezi că ar spune îngerul tău păzitor?
3. Doi tâlhari atârnă de o parte și de cealaltă a lui Isus. Unul Își bate joc
de El. Celălalt Îl roagă să îi dea mântuirea. Cu ce încredere poate cineva
să invoce făgăduințele lui Dumnezeu după atâția ani în care I-a întors
spatele? Observă că Isus nu i S-a adresat tâlharului până când acesta nu
a vorbit cu El. Ce înțelegem de aici despre rolul Duhului Sfânt? Putem
să cerem mântuirea indiferent cât de fără speranță credem că suntem?
Tâlharul a mai trăit doar puțin după ce L-a primit pe Isus. Cu toate acestea, ce impact poate să aibă decizia lui asupra altora? Cum afectează
intrarea într-o relație de legământ cu Dumnezeu răspunsul nostru la misiune și la evanghelizare?
4. Cineva a descris mântuirea tâlharului în ceasul al doisprezecelea ca pe
o intrare în paradis „din greșeală”, de parcă ar fi prins ușa întredeschisă
și s-ar fi strecurat înăuntru la întâmplare. Încearcă unii oameni să profite de harul lui Dumnezeu așteptând să-L primească pe Isus în viața lor
după ce și-au trăit viața cum au vrut, așa cum a făcut tâlharul? Cum ai
convinge pe cineva cât de important este să-L primească pe Isus acum,
în loc să aștepte până în ceasul al unsprezecelea?
5. Mulți oameni își petrec viața în căutarea fericirii, care, de obicei, este
destul de înșelătoare. Bucuria, care este un rod al Duhului Sfânt, este
cea după care ar trebui să nădăjduim. Care este diferența dintre fericire
și bucurie? Este bucuria, ca și fericirea, ceva ce putem să dobândim singuri sau ne este și ea oferită în dar ca mântuirea? Explică.
6. Sunt multe lucruri greșite pentru care chiar se cuvine să nutrim simță
minte de vinovăție. Prin Isus, Dumnezeu ne oferă o cale de scăpare din
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această stare. Înseamnă în mod necesar că putem sau că ar trebui să
încetăm să ne simțim vinovați? Ar fi un lucru iresponsabil? Explică.
7. Auzim adesea expresia: „Conștiința ta să-ți fie călăuză”. Este conștiința
totuna cu noua inimă pe care Dumnezeu a făgăduit-o în multe locuri din
Biblie? Este cu adevărat conștiința noastră atât de demnă de încredere,
încât să ne fie călăuză?
8. Misiunea noastră, a creștinilor, pe pământ este să răspândim lumii vestea bună despre Isus. Înseamnă aceasta că toți creștinii trebuie să aibă
personalitatea negustorilor insistenți și convingători? De ce da, de ce
nu? Cum Se folosește Isus de întreg spectrul de personalități și de talente pentru a duce solia Sa celor care au nevoie de ea?

151

Instructori_2_2021.indd 151

1/25/2021 8:11:13 PM

APRILIE
1. J. Matei 23:10
2. V. 1 Ioan 4:21

s. a. B 19:44, CT 19:34, IS 19:40, MS 19:52,
SM 20:00, DJ 19:54, AR 20:05

3. S. Evrei 13:8

s. a. B 19:45, CT 19:35, IS 19:42, MS 19:53,
SM 20:01, DJ 19:55, AR 20:06

4. D. Proverbele 4:18
5. L. 2 Timotei 1:7
6. M. Țefania 3:17
7. M. Matei 5:14
8. J. 2 Corinteni 3:18
9. V. Iacov 2:23

s. a. B 19:53, CT 19:42, IS 19:50, MS 20:01,
SM 20:10, DJ 20:02, AR 20:14

10. S. Faptele 2:39

s. a. B 19:54, CT 19:43, IS 19:51, MS 20:03,
SM 20:11, DJ 20:03, AR 20:15

11. D. 2 Corinteni 2:4
12. L. Matei 18:3
13. M. 1 Petru 5:2,3
14. M. Matei 6:20
15. J. Ioan 21:15
16. V. Romani 1:14

s. a. B 20:01, CT 19:51, IS 20:00, MS 20:11,
SM 20:20, DJ 20:11, AR 20:23

17. S. Efeseni 4:25

s. a. B 20:02, CT 19:52, IS 20:01, MS 20:12,
SM 20:21, DJ 20:12, AR 20:24

18. D. Eclesiastul 12:14
19. L. Geneza 37:27
20. M. Proverbele 23:12
21. M. 2 Samuel 12:12-13
22. J. Psalmii 92:12
23. V. Psalmii 25:4

s. a. B 20:10, CT 19:59, IS 20:09, MS 20:20,
SM 20:30, DJ 20:19, AR 20:32

24. S. Geneza 50:17

s. a. B 20:11, CT 20:00, IS 20:11, MS 20:22,
SM 20:31, DJ 20:20, AR 20:34

25. D. Proverbele 21:21
26. L. Ioan 16:33
27. M. Psalmii 28:2
28. M. Iov 5:11
29. J. Exodul 32:32
30. V. Luca 5:20

s. a. B 20:18, CT 20:08, IS 20:19, MS 20:30,
SM 20:40, DJ 20:28, AR 20:42
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MAI
1. S. 1 Corinteni 3:5-7

s. a. B 20:20, CT 20:09, IS 20:20, MS 20:31,
SM 20:41, DJ 20:29, AR 20:43

2. D. Geneza 1:26
3. L. 1 Corinteni 13:12
4. M. Psalmii 2:11
5. M. Apocalipsa 22:4
6. J. Proverbele 27:19
7. V. 1 Samuel 2:18

s. a. B 20:27, CT 20:16, IS 20:28, MS 20:39,
SM 20:49, DJ 20:36, AR 20:51

8. S. Proverbele 17:6

s. a. B 20:28, CT 20:17, IS 20:30, MS 20:40,
SM 20:51, DJ 20:37, AR 20:52

9. D. Proverbele 22:1
10. L. Psalmii 128:5,6
11. M. Psalmii 71:3
12. M. Deuteronomul 4:9
13. J. Efeseni 4:29
14. V. Estera 2:7

s. a. B 20:35, CT 20:24, IS 20:37, MS 20:48,
SM 20:58, DJ 20:44, AR 20:59

15. S. Matei 25:40

s. a. B 20:36, CT 20:25, IS 20:39, MS 20:49,
SM 21:00, DJ 20:45, AR 21:01

16. D. Proverbele 23:24,25
17. L. Coloseni 3:20
18. M. Filimon 10
19. M. 1 Corinteni 12:4
20. J. Luca 7:32
21. V. Matei 18:4

s. a. B 20:42, CT 20:31, IS 20:46, MS 20:56,
SM 21:07, DJ 20:52, AR 21:07

22. S. 1 Corinteni 4:17

s. a. B 20:44, CT 20:32, IS 20:47, MS 20:57,
SM 21:08, DJ 20:53, AR 21:09

23. D. Ioan 13:15
24. L. Luca 24:35
25. M. Evrei 11:33
26. M. 2 Timotei 3:16
27. J. Proverbele 17:17
28. V. Efeseni 5:27

s. a. B 20:49, CT 20:38, IS 20:54, MS 21:03,
SM 21:15, DJ 20:58, AR 21:15

29. S. Luca 10:33

s. a. B 20:50, CT 20:39, IS 20:55, MS 21:04,
SM 21:16, DJ 20:59, AR 21:16

IUNIE
1. M. Efeseni 4:32
2. M. Rut 1:16
3. J. Isaia 29:13
4. V. Luca 17:1,2

s. a. B 20:55, CT 20:44, IS 21:00, MS 21:09,
SM 21:21, DJ 21:04, AR 21:21

5. S. 2 Petru 1:5-7

s. a. B 20:56, CT 20:45, IS 21:01, MS 21:10,
SM 21.22, DJ 21:05, AR 21:22

6. D. Matei 5:46,47
7. L. Matei 5:37
8. M. Ioan 11:33
9. M. 1 Ioan 3:14
10. J. 1 Petru 3:8
11. V. Ioan 15:12

s. a. B 21:00, CT 20:48, IS 21:05, MS 21:14,
SM 21:26, DJ 21:09, AR 21:26

12. S. Luca 6:31

s. a. B 21:00, CT 20:49, IS 21:05, MS 21:15,
SM 21:27, DJ 21:09, AR 21:26

13. D. 1 Corinteni 12:26
14. L. Coloseni 3:12
15. M. 1 Tesaloniceni 2:20
16. M. Matei 11:28
17. J. 1 Timotei 5:8
18. V. Deuteronomul 6:6,7

s. a. B 21:03, CT 20:51, IS 21:08, MS 21:17,
SM 21:30, DJ 21:11, AR 21:29

19. S. Apocalipsa 1:3

s. a. B 21:03, CT 20:52, IS 21:08, MS 21:18,
SM 21:30, DJ 21:12, AR 21:29

20. D. Apocalipsa 22:7
21. L. Psalmii 101:2
22. M. Geneza 12:1,4
23. M. Luca 22:31,32
24. J. Matei 19:13-15
25. V. Exodul 20:2,3

s. a. B 21:04, CT 20:53, IS 21:09, MS 21:19,
SM 21:31, DJ 21:13, AR 21:30

26. S. Exodul 20:4-6

s. a. B 21:04, CT 20:53, IS 21:09, MS 21:19,
SM 21:31, DJ 21:13, AR 21:30

27. D. Exodul 20:7
28. L. Exodul 20:8-11
29. M. Exodul 20:12
30. M. Exodul 20:13

30. D. Evrei 13:5
31. L. Iov 38:28
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