Bine ai venit!
fericită că eșati aici! Înainte să începem acest studiu, vreau să îmi iau timp și să te asigur
că m-am rugat pentru tine! Nu este o coincidență că participi la acest studiu Biblic online.
SUNT AȘA DE

Rugăciunea mea pentru tine este ca pe parcursul acestui studiu, tu să ajungi tot mai aproape de
Domnul nostru pe măsură ce te adâncești în Cuvântul Lui în fiecare zi. Pe măsură ce îți dezvolți
această disciplină, de a sta în Cuvântul Lui în fiecare zi, mă rog să te indrăgostești de El tot mai mult.
În fiecare zi, înainte să citești pasajul pentru ziua respectivă,roagă-te și cere-I lui Dumnezeu să te
ajute să înțelegi fiecare Cuvânt.Invită-L să îți vorbească prin Cuvantul Lui,apoi ascultă-L. El își va face
partea și îți va vorbi, iar datoria ta este să asculți și să împlinești.
Fă-ți timp să citești versetele de mai multe ori. Ni se spune în cartea Proverbe, că dacă căutam,vom
găsi.

‘Caut-o ca pe argintul si caut-o ca pe o comoara
ascunsa,atunci vei intelege’
“daca o vei cauta ca argintul si vei umbla dupa ea ca
dupa o comoara,.”
Suntem încântate să-ți oferim multe resurse, astfel că acest studiu conține:
--Jurnal de studiu (în variantă gata de printat sau îl poți cumpăra online)
--Plan de citire a Bibliei
--Articole săptămânale pe blog (Luni, Miercuri și Vineri)
--Versete de memorat săptămânale
--Video-uri săptămânale
--Provocari săptămânale
--Comunitate online : Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com
--Etichete #LoveGodGreatly
Toate fetele de la misiunea Love God Greatly abia asteptam sa începem acest studiu alături de tine.
Îndură, perseverează,luptă și nu renunța! Haide să ducem la bun sfârșit ceea ce începem azi. Noi vom
fi alături de tine, încurajându-te! Suntem împreună în asta! Încearcă să te trezești mai devreme, să te
detașezi de îngrijorările fiecărei zile, să stai singură cu Dumnezeu și să petreci timp în Cuvântul Lui!
Abia aștept să văd ce are pregătit Dumnezeu pentru noi
Călătorește cu noi în timp ce învățăm să îl iubim pe Dumnezeu cu pasiune, prin viața noastră!
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Cunoașteți Echipa Noastră
este formată dintr-o comunitate frumoasă de femei, care se folosesc de o
varietate de platforme tehnologice ca să se ajute unele pe altele, să rămână în Cuvântul lui Dumnezeu.
LOVE GOD GREATLY (LGG)

Începem cu un simplu plan de citire a Bibliei, dar nu ne oprim acolo.
Unele se întâlnesc în case și în biserici locale, în timp ce altele se întâlnesc online cu femei din toată
lumea. Indiferent de metoda aleasă, în dragoste, ne unim pentru acest scop, să îl iubim pe Dumenzeu
cu viața noastră.
În ritmul acesta rapid al fiecărei zile, conduse de tehnologie, ar fi ușor să studiem cuvântul lui
Dumnezeu într-un mediu izolat, căruia îi lipsește suportul și încurajarea unei comunități, dar nu asta
este intenția misiunii Love God Greatly. Dumnezeu ne-a creat să trăim în comuniune cu El și cu cei
din jurul nostrum.
Avem nevoie unii de alții.
Luând acest lucru în considerare, ați vrea să studiați cu încă o prietenă acest studiu?
Toate avem femei în viața noastră care au nevoie de prietenia ta,de mărturisire, femei care au
dorința să se adâncească în Cuvântul lui Dumenzeu. Fiți sigure că vom studia alături de voi – vom
învăța cu voi, vă vom încuraja, ne vom bucura de părtașie și vom zâmbi în timp ce vom vedea cum
Dumnezeu unește femei împreună –pentru Gloria Lui.
E aproape ireală – această oportunitate pe care o avem să venim mai aproape de Dumnezeu prin
studiu, dar și mai aproape una de alta.
Așa că, aici este provocarea, sunați-vă mama,sora,bunica,vecina,colegele de la școală, adunați un
grup de fete din biserică, de la servici sau întâlniți-vă la o cafenea cu prietenele pe care v-ați dorit să le
cunoașteți mai bine. Folosiți-vă de orice metode pentru inspiratie, pentru mărturisire și folosiți-vă de
orice oportunitate ca să vă întâlniți în persoană, oridecâteori aveți ocazia.
Mână în mână, haideți sa facem asta împreună!

LoveGodGreatly.com
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Cum să studiezi Biblia cu ajutorul metodei SORA !
SUNTEM MÂNDRE

de voi și ne dorim să știți asta!

Suntem mândre de voi că vă luați acest angajament de a sta în Cuvântul lui Dumnezeu…să îl citiți
în fiecare zi și să îl aplicați în viețile VOASTRE.
Fiecare studiu este însoțit de un jurnal care merge în paralel cu textul biblic pe care îl citim. Acest
jurnal este conceput să vă ajute să interacționati cu Cuvântul lui Dumenzeu și să învățați să vă adânciți
în El, să meditați la El, încurajându-vă să reflectați, în liniște, asupra ceea ce Dumenzeu vă spune în
fiecare zi.
În aceste studiu, recomandăm metoda de studiu biblic SORA. Înainte să începem, vrem să luăm un
moment să descriem această metodă,ca să vedeți de ce o recomandăm pentru devoționalului vostru.

De ce metoda SORA?
Este bună și simpla citire a Scripturii, dar când interacționați cu ea, intenționând să o înțelegeți,
brusc cuvintele încep să prindă viața pe paginile cărții. Metoda SORA vă dă permite să vă adânciți în
Scriptură și să înțelegeți mai mult decât la o simpla citire a versetelor. Vă încurajăm să vă luați timp
să aplicați această metodă când studiați Biblia și să vă lăsați inspirate de fiecare cuvânt din versetele
Scrpiturii, căutând să înțelegeți mai mult din ce citiți.

Ce înseamnă metoda SORA?
S - S vine de la Scriptură. Practic, copiați versetul pentru ziua respective pe caietul vostru de devoțional.
Veți fi uimite să vedeți ce vă va revela Dumnezeu doar pentru că vă luați timp, încetiniți ritmul și scrieți
ce citiți.
O - O vine de la Observație. Ce vedeți în pasajul pe care îl citiți? Pentru cine este scris? Se repetă un
cuvânt? Ce cuvinte ies în evidență?
R - R vine de la rugăciune. Rugați-vă prin Cuvântul lui Dumnezeu. Citiți pasajul din fiecare zi ca pe o
rguăciune. Petreceți timp multumindu-I. Dacă vi s-a descoperit ceva în timp ce meditați la Cuvântul
Lui, rugați-vă pentru acel lucru. Dacă vi s-a descoperit un păcat, care este în viața voastră, mărturisiți-L.
A - A vine de la Aplicație. Aceasta apare atunci când Cuvântul lui Dumenzeu devine personal pentru
voi. Ce vă spune Dumenzeu azi? Cum puteți aplica ce citiți în viața voastră? Ce schimbări trebuie să
faceți?

Exemplu: Citiți Colosesni 1:5-8
S- Și am auzit despre credința voastră în Hristos Isus și despre dragostea pe care o aveți față de toți
sfinții din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul
adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând,
6
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ca și între voi. Și aceasta, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr,cum
ați învățat de la Epafra, preaiubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos
pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastra in Duhul.
O--Cand îmbinăm credința cu dragostea, obținem speranță.
--Trebuie să ne amintim că nădejdea,speranța noastră este în cer…și va reveni.
--Biblia este Cuvântul Adevărului.
--Biblia rodește continuu.
--Este nevoie doar de o persoană ca să se schimbe o întreaga comunitate…Epafra.
R- Doamne, te rog ajută-mă să fiu și eu un “Epfara” să spun celor din jurul meu despre Tine și să las
rezultatele în mâna Ta. Te rog ajută-mă să înțeleg cum pot ajuta și eu să vestesc Cuvântul Tău, să aplic
ce citesc, astfel ca să ajung mai mult ca Tine, în fiecare zi. Ajută-mă să trăiesc o viață care să aducă
rodul credinței și al dragostei, ancorându-mi nădejdea în cer, nu aici pe pământ. Ajută-mă să îmi aduc
aminte că ce e mai frumos urmează să vină.
A-Dumenzeu a folosit un om, Epafra, ca să transforme un oraș întreg! Mi s-a reamintit că suntem
chemați să spunem celor din jurul nostru despre Hristos, iar Dumenzeu va crește ce noi doar am
plantat și va face să aducă rod. Am simșit cum versetele de azi aproape că au fost șintite pentru misiunea
Love God Greatly “care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca
și între voi.” Este atât de plăcut când Cuvântul lui Dumnezeu devine viu și ne încurajează în situația
noastră. Dorința mea este ca toate fetele și femeile implicate în acest studiu să înțeleagă harul lui
Dumnezeu și să fie însetate după Cuvântul Lui. Am fost mișcată de acest citat din comentariul meu
Biblic “ Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar informativ, ci este pentru transformarea noastra.
Amintiți-vă că cel mai important ingredient din această metodă de stuidere a bibliei este comuniunea
individuală și directă cu Dumnezeu și cu Cuvântul Lui și aplicația pe care o iau din Cuvântul Lui.

Ferice de omul care își găsește plăcerea în Legea
Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui! El este ca
un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la
vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc: tot ce începe,
duce la bun sfârșit. (Psalmul 1.2-3)
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Plan de citire
SĂPTĂMÂNA 1 – Naomi – pierdere și singurătate
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Ziua Rãspunsurilor

Citește: Rut 1
Citește: Psalmul 119:25-32
Citește: Psalmul 34
Citește: Apocalipsa 21:1-6
Citește: Psalmul 42

SORA: Ruth 1:20-21
SORA: Psalmul 119:28
SORA: Psalmul 34:17-18
SORA: Apocalipsa 21:4
SORA: Psalmul 42:11

SĂPTĂMÂNA 2 – Moise – Frică și slăbiciune
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Ziua Rãspunsurilor

Citește: Exod 3:1-15
Citește: Exod 4:1-17
Citește: Deuteronom 31:1-8
Citește: Isaia 40:28-31
Citește: Isaia 41:9-10

SORA: Exod 3:11-14
SORA: Exod 4:10-13
SORA: Deuteronom 31:7-8
SORA: Isaia 40:28-31
SORA: Isaia 41:10

SĂPTĂMÂNA 3 - Sarah – Infertilitatea
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Ziua Rãspunsurilor

Citește: Geneza 17:15-19; Geneza 18:9-15
Citește: Psalmul 55
Citește: Psalmul 73
Citește: Psalmul 119:68; Psalmul 34:8-11
Citește: 2 Corinteni 4:7-11

SORA: Geneza 18:12-14a
SORA: Psalmul 55:22
SORA: Psalmul 73:25-26
SORA: Psalmul 119:68;
SORA: 2 Corinteni 4:7-9

SĂPTĂMÂNA 4 - Pavel – Un zel și o mândrie,care nu sunt puse unde trebuie
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Ziua Rãspunsurilor

Citește: Galateni 1:11-14
Citește: Galateni 6:11-16
Citește: 1 Corinteni 1:26-31
Citește: Iacov 4:6-10
Citește: Tit 2:11-14

SORA: Galateni 1:14
SORA: Galateni 6:14-15
SORA: 1 Corinteni 1:30-31
SORA: Iacov 4:6
SORA: Tit 2:14

SĂPTĂMÂNA 5 - Femeia prinsă în adulter
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Ziua Rãspunsurilor

Citește: Ioan 8:1-11
Citește: Romani 8:1-11
Citește: Psalmul 103
Citește: Psalmul 27
Citește: Iacov 4:1-4

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Ziua Rãspunsurilor

Citește: Isaia 53
Citește: Matei 26:17-29
Citește: Ioan 19:16-30
Citește: Evrei 12:1-3
Citește: 1 Corinteni 15:1-4

SORA: Ioan 8: 10-11
SORA: Romani 8:1-2
SORA: Psalmul 103:11-13
SORA: Psalmul 27:7-8
SORA: Iacov 4:4

SĂPTĂMÂNA 6 - Isus – Zdrobit și înviat
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SORA: Isaia 53:4-5
SORA: Matei 26:26-27
SORA: Ioan 19:28-30
SORA: Evrei 12:3
SORA: 1 Corinteni 15:3,4

Scopuri
NOI CREDEM CĂ este

important și de mare ajutor, să vă notați scopurile pentru fiecare studiu. Luați-vă
câteva momente și scrieți 3 scopuri pe care doriți să vă concentrați pe parcursul aceastui studiu, pe
măsură ce începem fiecare dimineață în Cuvântul lui Dumnezeu. Asigurați-vă că vă întoarceți la aceste
scopuri în următoarele 6 săptămâni ca să vă ajute să vă mențineți atenția pe scopurile propuse. Suntem
sigure că puteți duce la îndeplinire ceea ce vă propuneți!
Scopurile mele pentru acest studiu sunt
1.

2.

3.

Semnătura: ________________________________________________

Data: ______________________
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Introducere
Zdrobit
nu mai funcționezi în limite normale, să fii distrus. Poți vedea asta când o boală răvășește
un corp care cândva era energic și plin de viață, sau în familiile cu căsnicii fracturate. Vezi asta și in
relațiile care suferă datorită unor răni intenționate sau neintenționate. Zdrobirea se regăsește în lacrimi
și în moarte, în suferință, în stricăciune și deteriorare. Foarte des ea rezultă în furies au lăcomie, in
egoism și singurătate, sau chiar în disperare.
ÎNSEAMNĂ SA

Suferința ne înconjoară. Oricât am încerca, nu putem să scăpăm de ea, pentru ca toți o purtăm in
noi.
Și asta datorită păcatului.
În cartea lui CS Lewis, Leul, Șifonierul și Vrăjitoarea, o vrăjitoare malefic îi transformă pe cei cu
care nu e mulțumită în statui de piatră. Victimele ei sunt vii, dar nu pot face nimic. Ei au nevoie
să fie salvați. Asta face păcatul iminilor noastre. Inimi ce odată bateau pentru Dumnezeu, au fost
pietrificate astfel încât ele nu-l mai pot iubi cu adevărat pe Dumnezeu. Păcatul a creat un zid între om
și Dumnezeu și între noi, oamenii. Diferența este că nouă nu ne-a facut acest lucru o vrăjitoare. Noi
ne-am făcut-o cu mâna noastră.
Ca un paznic de închisoare, păcatul ne-a învăluit în lanțuri și ne-a pecetluit cu o pecete a vinovăției,
pe care nu o putem rupe sau îndepărta. Păcatul este întunecat, plin de oroare, malefic. Tot ce este pe
pământ a fost luat ostatic de acest blestem, care distruge tot ce atinge.
De-a lungul Scripturii citim întâmplări despre oameni zdrobiți. De la Adam și Eva, până la apostolul Pavel,
toți erau fără săeranță pe cont propriu. Dar frumusețea Cuvântului lui Dumnezeu este că el nu este doar o
poveste tragică. Tot prin Biblie este țesută și cea mai frumoasă poveste de răscumpărare.

Răscumpărat.
DAR DUMNEZEU!

Dar Dumnezeu, care este bogat in indurare, pentru
dragostea cea mare cu care ne-a iubit, macar ca eram
morti in greselile noastre, ne-a adus la viata impreuna cu
Hristos (prin har sunteti mantuiti).
- Efeseni 2:4-5
În legătură cu Dumnezeu avem numai vești bune. El nu și-a părăsit creația în păcat. El nu a
ignorant suferința copiiilor Lui.
10
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În săptămânile ce urmează vom vedea împreună bunătatea lui Dumnezeu care nu a părăsit-o pe Sara
în anii ei de infertilitate. Vom vedea cum El îi poartă de grijă lui Naomi când se confruntă cu pierdere
și singurătate. Vom vedea cum Dumnezeul nostrum mare îi dă curaj lui Moise, râvnă autentică lui
Pavel, și iertarea și șansa la o viață nouă femeii prinse în adulter.
Aceste întâmplări în care ne este revelată bunătatea și harul lui Dumnezeu, sunt doar ajutoare
temporare. Problema suferințelor noastre depășește bunăstarea noastra fizică si emoțională. Toți
oamenii pe care îi vom studia – inclusiv noi – au inimi și suflete,care au nevoie de salvare, altfel
suferința noastră nu ar avea sfârșit. În lucrarea lui Dumnezeu de restaurare, experimentăm dragoste,
bucurie, satisfacere și libertate prin Isus Hristos. Vom vedea că răspunsul la toată suferința noastră,
oricare ar fi aceasta, este Hristos Însuși.
Pe tot parcursul Vechiului Testament, găsim promisiunea lui Dumnezeu că va veni un Salvator – un
Răscumpărător, al cărui sacrificiu va rupe lanțurile păcatului și al cărui Sânge va topi chiar și o inimă de
piatră. Mâinile, picioarele și tot trupul Lui vor purta pentru totdeauna urmele acelei moți îngrozitoare,
prin care El a trecut pentru noi. Dovada răscumpărării noastre, va fi întotdeauna înaintea noastră,
pentru bucuria noastră.
Ia-ți o cană cu ceai sau cafea, deschide-ți Biblia și hai să ne bucurăm împreună , ca zdrobite dar
răscumpărate de Dumnezeu.
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Saptamana 1
Provocarea Saptamana 1 (puteti gasi asta in postul nostrum de pe blog, in fiecare luni):

Rugaciunea principal – prayer focus – a saptamanii: Petrece timp rugandu-te pentru membrii
familiei tale.

Rugaciune

Lauda

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri
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Domnul este aproape de cei cu
inima infranta si mantuieste pe
cei cu duhul zdrobit.
PSALMUL 34:18

Scriptura pentru Saptamana 1
NAOMI – PIERDERE ȘI SINGURĂTATE
Pentru ce sa veniti voi cu mine? Mai am
eu oare fii in pantecele meu, ca sa poata fi
barbatii vostri?

LUNI
RUT 1
. Pe vremea judecatorilor, a fost o foamete
in tara. Un om din Betleemul lui Iuda a
plecat cu nevasta sa si cu cei doi fii ai lui, sa
locuiasca pentru o vreme in tara Moabului.
2
. Numele omului aceluia era Elimelec,
numele nevestei lui era Naomi, si cei doi fii
ai lui se numeau Mahlon si Chilion: erau
efratiti, din Betleemul lui Iuda. Ajungand
in tara Moabului, si-au asezat locuinta
acolo.3. Elimelec, barbatul Naomei, a murit,
si ea a ramas cu cei doi fii ai ei.4. Ei si-au
luat neveste moabite. Una se numea Orpa,
si cealalta Rut, si au locuit acolo aproape
zece ani.5. Mahlon si Chilion au murit si ei
amandoi, si Naomi a ramas fara cei doi fii ai
ei si fara barbat.
1

. Apoi s-a sculat, ea si nurorile ei, ca sa se
intoarca in tara ei din tara Moabului, caci
aflase in tara Moabului ca Domnul cercetase
pe poporul Sau si-i daduse paine.7. Ea a iesit
din locul in care locuia insotita de cele doua
nurori ale ei si a pornit ca sa se intoarca in
tara lui Iuda.
6

. Naomi a zis atunci celor doua nurori ale
ei: “Duceti-va si intoarceti-va fiecare la casa
mamei ei! Domnul sa Se indure de voi, cum
v-ati indurat si voi de cei ce au murit si de
mine!9. Sa va dea Domnul sa gasiti odihna
fiecare in casa unui barbat!” Si le-a sarutat.
Ele au ridicat glasul si au plans;10. si i-au zis:
“Nu; noi vom merge cu tine la poporul tau.”
8

. Naomi a zis: “Intoarceti-va, fiicele mele!

11
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. Intoarceti-va, fiicele mele, si duceti-va! Eu
sunt prea batrana ca sa ma marit din nou.
Si chiar daca as zice ca trag nadejde; chiar
daca in noaptea aceasta as fi cu un barbat
si as naste fii,13. ati mai astepta voi pana sa
se faca mari si ati vrea voi sa nu va maritati
din pricina lor? Nu, fiicele mele! Eu sunt
mult mai amarata decat voi, pentru ca mana
Domnului s-a intins impotriva mea.”14. Si
ele au ridicat glasul si iarasi au plans. Orpa
a sarutat pe soacra sa si a plecat, dar Rut s-a
tinut de ea.
12

. Naomi a zis catre Rut: “Iata, cumnata ta
s-a intors la poporul ei si la dumnezeii ei;
intoarce-te si tu dupa cumnata ta.”
15

. Rut a raspuns: “Nu sta de mine sa te las
si sa ma intorc de la tine! Incotro vei merge
tu, voi merge si eu, unde vei locui tu, voi
locui si eu; poporul tau va fi poporul meu, si
Dumnezeul tau va fi Dumnezeul meu;
16

. unde vei muri tu, voi muri si eu si voi fi
ingropata acolo. Faca-mi Domnul ce o vrea,
dar nimic nu ma va desparti de tine decat
moartea!”
17

. Naomi, vazand-o hotarata sa mearga cu
ea, n-a mai staruit.
18

. Au calatorit impreuna pana ce au ajuns la
Betleem. Si cand au intrat in Betleem, toata
cetatea s-a pus in miscare din pricina lor, si
femeile ziceau: “Naomi este aceasta?”20. Ea
le-a zis: “Nu-mi mai ziceti Naomi; ziceti-mi
19
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Mara caci Cel Atotputernic m-a umplut de
amaraciune.
. La plecare eram in belsug, si acum
Domnul ma aduce inapoi cu mainile goale.
De ce sa-mi mai ziceti Naomi, cand Domnul
S-a rostit impotriva mea, si Cel Atotputernic
m-a intristat?”22. Astfel s-au intors din tara
Moabului Naomi si nora sa Rut, moabita.
Au ajuns la Betleem la inceputul seceratului
orzului.
21

MARȚI
PSALMUL 119:25-32

. Sa mi se laude sufletul in Domnul! Sa
asculte cei nenorociti si sa se bucure.
2

. Inaltati pe Domnul impreuna cu mine. Sa
laudam cu totii Numele Lui!
3

. Eu am cautat pe Domnul, si mi-a raspuns:
m-a izbavit din toate temerile mele.
4

. Cand iti intorci privirile spre El, te
luminezi de bucurie, si nu ti se umple fata de
rusine.
5

. Cand striga un nenorocit, Domnul aude
si-l scapa din toate necazurile lui.
6

. Sufletul meu este lipit de tarana:
invioreaza-ma, dupa fagaduinta Ta!
25

. Ingerul Domnului tabaraste in jurul celor
ce se tem de El si-i scapa din primejdie.
7

. Eu imi istorisesc caile, si Tu ma asculti:
invata-ma oranduirile Tale!
26

. Fa-ma sa pricep calea poruncilor Tale, si
voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate.
27

. Imi plange sufletul de durere: ridica-ma
dupa cuvantul Tau!
28

. Departeaza-ma de calea necredinciosiei,
catre Tine, si da-mi indurarea Ta, ca sa urmez
Legea Ta!
29

. Aleg calea adevarului, pun legile Tale sub
ochii mei.
30

. Ma tin de invataturile Tale, Doamne, nu
ma lasa de rusine!
31

. Alerg pe calea poruncilor Tale, caci imi
scoti inima la larg.
32

MIERCURI

. Gustati si vedeti ce bun este Domnul!
Ferice de omul care se increde in El!
8

. Temeti-va de Domnul, voi, sfintii Lui, caci
de nimic nu duc lipsa cei ce se tem de El!
9

. Puii de leu duc lipsa si li-e foame, dar cei
ce cauta pe Domnul nu duc lipsa de niciun
bine.
10

. Veniti, fiilor, si ascultati-ma, caci va voi
invata frica Domnului.
11

. Cine este omul care doreste viata si vrea sa
aiba parte de zile fericite?
12

. Fereste-ti limba de rau, si buzele de
cuvinte inselatoare!
13

. Departeaza-te de rau si fa binele; cauta
pacea si alearga dupa ea!
14

. Ochii Domnului sunt peste cei fara
prihana, si urechile Lui iau aminte la
strigatele lor.
15

PSALMUL 34
PSALMII 34

. Domnul Isi intoarce fata impotriva celor
rai, ca sa le stearga pomenirea de pe pamant.
16

. (Un psalm alcatuit de David cand a facut
pe nebunul in fata lui Abimelec si a plecat
1

izgonit de el.) Voi binecuvanta pe Domnul
in orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna in
gura mea.

. Cand striga cei fara prihana, Domnul

17
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aude si-i scapa din toate necazurile lor.
. Domnul este aproape de cei cu inima
infranta si mantuieste pe cei cu duhul
zdrobit.
18

. De multe ori vine nenorocirea peste
cel fara prihana, dar Domnul il scapa
intotdeauna din ea.
19

. Toate oasele i le pazeste, ca niciunul din
ele sa nu i se sfarame.
20

. Pe cel rau il omoara nenorocirea, dar
vrajmasii celui fara prihana sunt pedepsiti.
21

. Domnul scapa sufletul robilor Sai, si
niciunul din cei ce se incred in El, nu este
osandit.
22

JOI
APOCALIPSA 21:1-6
. Apoi am vazut un cer nou si un pamant
nou; pentru ca cerul dintai si pamantul
dintai pierisera, si marea nu mai era. 2. Si
eu am vazut coborandu-se din cer, de la
Dumnezeu, cetatea sfanta, Noul Ierusalim,
gatita ca o mireasa impodobita pentru
barbatul ei.3. Si am auzit un glas tare care
iesea din scaunul de domnie si zicea: “Iata
cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui
cu ei, si ei vor fi poporul Lui, si Dumnezeu
insusi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.4.
El va sterge orice lacrima din ochii lor. Si
moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici
tanguire, nici tipat, nici durere, pentru ca
lucrurile dintai au trecut.”5. Cel ce sedea pe
scaunul de domnie a zis: “Iata, Eu fac toate
lucrurile noi.” Si a adaugat: “Scrie, fiindca
aceste cuvinte sunt vrednice de crezut si
adevarate.”6. Apoi mi-a zis: “S-a ispravit! Eu
sunt Alfa si Omega, Inceputul si Sfarsitul.
Celui ce ii este sete ii voi da sa bea fara plata
din izvorul apei vietii.
1
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VINERI
PSALMUL 42
. (Catre mai marele cantaretilor. Cantarea
fiilor lui Core.) Cum doreste un cerb
izvoarele de apa, asa Te doreste sufletul meu
pe Tine, Dumnezeule!
1

. Sufletul meu inseteaza dupa Dumnezeu,
dupa Dumnezeul cel Viu; cand ma voi duce
si ma voi arata inaintea lui Dumnezeu?
2

. Cu lacrimi ma hranesc zi si noapte,
cand mi se zice fara incetare: “Unde este
Dumnezeul tau?”
3

. Mi-aduc aminte si-mi vars tot focul inimii
in mine, cand ma gandesc cum mergeam
inconjurat de multime si cum inaintam
in fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu, in
mijlocul strigatelor de bucurie si multumire
ale unei multimi in sarbatoare.
4

. Pentru ce te mahnesti, suflete, si gemi
inauntrul meu? Nadajduieste in Dumnezeu,
caci iarasi Il voi lauda; El este mantuirea mea
si Dumnezeul meu.
5

. Imi este mahnit sufletul in mine,
Dumnezeule; de aceea la Tine ma gandesc,
din tara Iordanului, din Hermon si din
muntele Mitear.
6

. Un val cheama un alt val, la vuietul caderii
apelor Tale; toate talazurile si valurile Tale
trec peste mine.
7

. Ziua, Domnul imi dadea indurarea Lui,
iar noaptea, cantam laudele Lui si inaltam o
rugaciune Dumnezeului vietii mele.
8

. De aceea, zic lui Dumnezeu, stanca
mea: “Pentru ce ma uiti? Pentru ce trebuie
sa umblu plin de intristare, sub apasarea
vrajmasului?”
9

. Parca mi se sfarama oasele cu sabia,
cand ma batjocoresc vrajmasii mei si-mi zic
10
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neincetat: “Unde este Dumnezeul tau?”
. Pentru ce te mahnesti, suflete, si gemi
inauntrul meu? Nadajduieste in Dumnezeu,
caci iarasi Il voi lauda; El este mantuirea mea
si Dumnezeul meu.
11
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Luni
CITEȘTE: Rut 1
SORA: Ruth 1:20-21

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Luni
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com
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Marți
CITEȘTE: Psalmul 119:25-32
SORA: Psalmul 119:28

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

20
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Marți
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.
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Miercuri
CITEȘTE: Psalmul 34
SORA: Psalmul 34:17-18

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Saptamana1

LoveGodGreatly.com

Miercuri
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com
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Joi
CITEȘTE: Apocalipsa 21:1-6
SORA: Apocalipsa 21:4

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Joi
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.
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Vineri
CITEȘTE: Psalmul 42
SORA: Psalmul 42:11

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

26
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Vineri
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com
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Intrebari de Reflectat
1. Ce înseamnă numele “Mara” și de ce voia Naomi să fie numită așa?

2. Conform Psalmului 119, unde putem găsi putere când suntem istoviți? În lumina acestui pasaj, care
ar trebui să fie prioritatea noastra?

3. Ce înseamnă că Dumnezeu ne aude? Ce înseamnă acest lucru pentru cei care se luptă cu singurătatea?

4. Cum ne umple textul din Apocalipsa 21.4 de speranță în perioadele din viață în care ne confruntăm
cu pierderi și singurătate noastră?

5. Ce adevăruri despre caracterul lui Dumnezeu, ne încurajează în pieroadele în care suntem copleșite
de pierderile din viața noastră?

28
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Saptamana 2
Provocarea Saptamana 2 (puteti gasi asta in postul nostrum de pe blog, in fiecare luni):

Rugaciunea principal – prayer focus – a saptamanii: Petrece timp rugandu-te pentru tara ta.

Rugaciune

Lauda

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

30

LoveGodGreatly.com

Domnul insusi va merge inaintea ta,
El insusi va fi cu tine, nu te va parasi
si nu te va lasa; nu te teme si nu te
inspaimanta!”
DEUTERONOM 31:8

Scriptura pentru Saptamana 2
MOISE – FRICĂ ȘI SLĂBICIUNI
LUNI
EXOD 3:1-15
. Moise pastea turma socrului sau, Ietro,
preotul Madianului. Odata a manat
turma pana dincolo de pustiu si a ajuns la
muntele lui Dumnezeu, la Horeb. 2. Ingerul
Domnului i S-a aratat intr-o flacara de foc,
care iesea din mijlocul unui rug. Moise s-a
uitat; si iata ca rugul era tot un foc, si rugul
nu se mistuia deloc.3. Moise a zis: “Am sa
ma intorc sa vad ce este aceasta vedenie
minunata si pentru ce nu se mistuie rugul.”4.
Domnul a vazut ca el se intoarce sa vada; si
Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului
si a zis: “Moise! Moise!” El a raspuns: “Iatama!”
1

. Dumnezeu a zis: “Nu te apropia de
locul acesta; scoate-ti incaltamintea din
picioare, caci locul pe care calci este un
pamant sfant.”6. Si a adaugat: “Eu sunt
Dumnezeul tatalui tau, Dumnezeul lui
Avraam, Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul
lui Iacov.” Moise si-a ascuns fata, caci se
temea sa priveasca pe Dumnezeu.7. Domnul
a zis: “Am vazut asuprirea poporului Meu,
care este in Egipt, si am auzit strigatele pe
care le scoate din pricina asupritorilor lui;
caci ii cunosc durerile.8. M-am coborat ca
sa-l izbavesc din mana egiptenilor si sa-l scot
din tara aceasta si sa-l duc intr-o tara buna si
intinsa, intr-o tara unde curge lapte si miere,
si anume, in locurile pe care le locuiesc
canaanitii, hetitii, amoritii, ferezitii, hevitii si
iebusitii.
5
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. Iata ca strigatele israelitilor au ajuns
pana la Mine si am vazut chinul cu care ii
chinuiesc Egiptenii.10. Acum, vino, Eu te
voi trimite la faraon, si vei scoate din Egipt
pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.”11.
Moise a zis lui Dumnezeu: “Cine sunt eu,
ca sa ma duc la faraon si sa scot din Egipt
pe copiii lui Israel?”12. Dumnezeu a zis: “Eu
voi fi negresit cu tine; si iata care va fi pentru
tine semnul ca Eu te-am trimis: dupa ce
vei scoate pe popor din Egipt, veti sluji lui
Dumnezeu pe muntele acesta.”13. Moise a zis
lui Dumnezeu: “Iata, cand ma voi duce la
copiii lui Israel si le voi spune: “Dumnezeul
parintilor vostri m-a trimis la voi”; si ma
vor intreba: “Care este Numele Lui?” Ce
le voi raspunde?”14. Dumnezeu a zis lui
Moise: “Eu sunt Cel ce sunt.” Si a adaugat:
“Vei raspunde copiilor lui Israel astfel:
“Cel ce Se numeste “Eu sunt”, m-a trimis
la voi.”15. Dumnezeu a mai zis lui Moise:
“Asa sa vorbesti copiilor lui Israel: “Domnul
Dumnezeul parintilor vostri, Dumnezeul lui
Avraam, Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul
lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este
Numele Meu pentru vesnicie, acesta este
Numele Meu din neam in neam.”
9

MARȚI
EXOD 4:1-17
. Moise a raspuns si a zis: “Iata ca n-au sa
ma creada, nici n-au sa asculte de glasul
meu. Ci vor zice: “Nu ti S-a aratat Domnul!”
2
. Domnul i-a zis: “Ce ai in mana?” El a
raspuns: “Un toiag.”
1
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. Domnul a zis: “Arunca-l la pamant.” El
l-a aruncat la pamant, si toiagul s-a prefacut
intr-un sarpe. Moise fugea de el.4. Domnul
a zis lui Moise: “Intinde-ti mana si apuca-l
de coada.” El a intins mana si l-a apucat;
si sarpele s-a prefacut iarasi intr-un toiag
in mana lui.5. “Iata”, a zis Domnul, “ce vei
face ca sa creada ca ti S-a aratat Domnul
Dumnezeul parintilor lor, Dumnezeul lui
Avraam, Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul
lui Iacov.” 6. Domnul i-a mai zis: “Baga-ti
mana in san.” El si-a bagat mana in san; apoi
a scos-o, si iata ca mana i se acoperise de
lepra si se facuse alba ca zapada. 7. Domnul
a zis: “Baga-ti din nou mana in san.” El si-a
bagat din nou mana in san; apoi a scos-o
din san; si iata ca mana se facuse iarasi cum
era carnea lui. 8. “Daca nu te vor crede”,
a zis Domnul, “si nu vor asculta de glasul
celui dintai semn, vor crede glasul celui
de al doilea semn. 9. Daca nu vor crede
nici aceste doua semne si nu vor asculta de
glasul tau, sa iei apa din rau si s-o torni pe
pamant; si apa, pe care o vei lua din rau, se
va preface in sange pe pamant.”10. Moise a
zis Domnului: “Ah! Doamne, eu nu sunt un
om cu vorbirea usoara; si cusurul acesta nu-i
nici de ieri, nici de alaltaieri, nici macar de
cand vorbesti Tu robului Tau; caci vorba si
limba-mi este incurcata.”11. Domnul i-a zis:
“Cine a facut gura omului? Si cine face pe
om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare
nu Eu, Domnul? 12. Du-te, dar; Eu voi fi cu
gura ta si te voi invata ce vei avea de spus.”
13
. Moise a zis: “Ah! Doamne, trimite pe cine
vei vrea sa trimiti.” 14. Atunci Domnul S-a
maniat pe Moise si a zis: “Nu-i oare acolo
fratele tau, Aaron, levitul? Stiu ca el vorbeste
usor. Iata ca el insusi vine inaintea ta; si, cand
3

te va vedea, se va bucura in inima lui. 15. Tu
ii vei vorbi si vei pune cuvintele in gura lui;
si Eu voi fi cu gura ta si cu gura lui; si va voi
invata ce veti avea de facut. 16. El va vorbi
poporului pentru tine, iti va sluji drept gura,
si tu vei tine pentru el locul lui Dumnezeu.17.
Ia in mana toiagul acesta, cu care vei face
semnele.”

MIERCURI
DEUTERONOM 31:1-8
. Moise s-a dus si a mai spus urmatoarele
cuvinte intregului Israel: 2. “Astazi,” le-a
zis el, “eu sunt in varsta de o suta douazeci
de ani: nu voi mai putea merge in fruntea
voastra, si Domnul mi-a zis: “Tu sa nu
treci Iordanul!” 3. Domnul Dumnezeul tau
va merge El insusi inaintea ta, va nimici
neamurile acestea dinaintea ta si vei pune
stapanire pe ele. Iosua va merge inaintea
ta, cum a spus Domnul.4. Domnul va face
neamurilor acestora cum a facut lui Sihon
si Og, imparatii amoritilor si tarii lor, pe
care i-a nimicit.5. Domnul vi le va da in
mana si le veti face dupa poruncile pe care
vi le-am dat.6. Intariti-va si imbarbatativa! Nu va temeti si nu va inspaimantati de
ei, caci Domnul Dumnezeul tau va merge
El insusi cu tine, nu te va parasi si nu te
va lasa.”7. Moise a chemat pe Iosua si i-a
zis in fata intregului Israel: “Intareste-te si
imbarbateaza-te. Caci tu vei intra cu poporul
acesta in tara pe care Domnul a jurat
parintilor lor ca le-o va da, si tu ii vei pune
in stapanirea ei.8. Domnul insusi va merge
inaintea ta, El insusi va fi cu tine, nu te va
parasi si nu te va lasa; nu te teme si nu te
inspaimanta!”
1
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JOI
ISAIA 40:28-31
. Nu stii? N-ai auzit? Dumnezeul cel Vesnic,
Domnul, a facut marginile pamantului. El
nu oboseste, nici nu osteneste; priceperea
Lui nu poate fi patrunsa. 29. El da tarie celui
obosit si mareste puterea celui ce cade in
lesin.30. Flacaii obosesc si ostenesc, chiar
tinerii se clatina;
28

. dar cei ce se incred in Domnul isi innoiesc
puterea, ei zboara ca vulturii; alearga, si nu
obosesc; umbla, si nu ostenesc.
31

VINERI
ISAIA 41:9-10
. tu, pe care te-am luat de la marginile
pamantului si pe care te-am chemat dintr-o
tara departata, caruia ti-am zis: “Tu esti robul
Meu, te aleg, si nu te lepad! 10. Nu te teme,
caci Eu sunt cu tine; nu te uita cu ingrijorare,
caci Eu sunt Dumnezeul tau; Eu te intaresc,
tot Eu iti vin in ajutor. Eu te sprijin cu
dreapta Mea biruitoare.”
9
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Luni
CITEȘTE: Exod 3:1-15
SORA: Exod 3:11-14

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Luni
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com

Saptamana2

37

Marți
CITEȘTE: Exod 4:1-17
SORA: Exod 4:10-13

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Marți
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.
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Miercuri
CITEȘTE: Deuteronom 31:1-8
SORA: Deuteronom 31:7-8

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Miercuri
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com
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Joi
CITEȘTE: Isaia 40:28-31
SORA: Isaia 40:28-31

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Joi
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.
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Vineri
CITEȘTE: Isaia 41:9-10
SORA: Isaia 41:10

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Vineri
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com
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Intrebari de Reflectat
1. Ce slăbiciuni ale lui Moise stăteau între el și planul lui Dumnezeu cu el? Ce slăbiciuni ai tu, care nu
te lasă să îl asculți pe Dumnezeu?

2. Ce adevăr despre Dumnezeu este arătat când Moise trebuie să își gșsească curajul?

3. În Deuteronom 31, Moise îi spune lui Iosua să se încurajeze, pentru că Dumnezeu merge înaintea
lui. Cum ne încurajează pe noi să știm acest lucru?

4. Conform textului din Isaia 40, cum ne înnoim puterile?

5. Frica ne împiedică să îl ascultăm pe Dumnezeu. Gândește-te la adevărurile din Isaia 41 si scrie mai
jos cum te ajută ele să învingi frica
Dumnezeu este cu tine –
El este Dumnezeu tău –
El te va ajuta –
El te va ține în Mâna lui 46

Saptamana2
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Raspunsul Meu
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Saptamana 3
Provocarea Saptamana 3 (puteti gasi asta in postul nostrum de pe blog, in fiecare luni):

Rugaciunea principal – prayer focus – a saptamanii: Petrece timp rugandu-te pt prietenii tai.

Rugaciune

Lauda

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri
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Comoara aceasta o purtam in
niste vase de lut, pentru ca aceasta
putere nemaipomenita sa fie de la
Dumnezeu, si nu de la noi.
2 CORINTENI 4:7

Scriptura pentru Saptamana 3
SARAH – INFERTILITATEA
LUNI
GENEZA 17:15-19
. Dumnezeu a zis lui Avraam: “Sa nu mai
chemi Sarai pe nevasta ta, Sarai; ci numele
ei sa fie Sara. 16. Eu o voi binecuvanta, si iti
voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvanta,
si ea va fi mama unor neamuri intregi; chiar
imparati de noroade vor iesi din ea.” 17.
Avraam s-a aruncat cu fata la pamant si a
ras, caci a zis in inima lui: “Sa i se mai nasca
oare un fiu unui barbat de o suta de ani? Si
sa mai nasca oare Sara la nouazeci de ani?”18.
Si Avraam a zis lui Dumnezeu: “Sa traiasca
Ismael inaintea Ta!”19. Dumnezeu a zis: “Cu
adevarat, nevasta ta, Sara, iti va naste un fiu;
si-i vei pune numele Isaac. Eu voi incheia
legamantul Meu cu el, ca un legamant vesnic
pentru samanta lui dupa el.
15

vremea aceasta, Ma voi intoarce la tine, si
Sara va avea un fiu.”15. Sara a tagaduit si a zis:
“N-am ras!” Caci i-a fost frica. Dar El a zis:
“Ba da, ai ras!”

MARȚI
PSALMUL 55
. (Catre mai marele cantaretilor. De
cantat pe instrumente cu corzi. O cantare
a lui David.) Ia aminte, Dumnezeule, la
rugaciunea mea si nu Te ascunde de cererile
mele!
1

. Asculta-ma si raspunde-mi! Ratacesc
incoace si incolo si ma framant,
2

. din pricina zarvei vrajmasului si din pricina
apasarii celui rau. Caci ei arunca nenorocirea
peste mine si ma urmaresc cu manie.
3

. Imi tremura inima in mine si ma cuprinde
spaima mortii,
4

GENEZA 18:9-15
. Atunci ei i-au zis: “Unde este nevasta ta,
Sara?” “Uite-o in cort”, a raspuns el.10. Unul
dintre ei a zis: “La anul pe vremea aceasta,
ma voi intoarce negresit la tine; si iata ca
Sara, nevasta ta, va avea un fiu.” Sara asculta
la usa cortului, care era inapoia lui.11. Avraam
si Sara erau batrani, inaintati in varsta; si
Sarei nu-i mai venea randuiala femeilor.12.
Sara a ras in sine, zicand: “Acum, cand
am imbatranit, sa mai am pofte? Domnul
meu, barbatul, de asemenea, este batran.”13.
Domnul a zis lui Avraam: “Pentru ce a ras
Sara, zicand: “Cu adevarat, sa mai pot avea
copil, eu, care sunt batrana?”14. Este oare
ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe
9
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. ma apuca frica si groaza si ma iau fiorii.

5

. Eu zic: “O, daca as avea aripile
porumbelului, as zbura si as gasi undeva
odihna!”
6

. Da, as fugi departe de tot si m-as duce sa
locuiesc in pustiu. - (Oprire)
7

. As fugi in graba la un adapost de vantul
acesta naprasnic si de furtuna aceasta.
8

. Nimiceste-i, Doamne, imparte-le limbile,
caci in cetate vad sila si certuri;
9

. zi si noapte ei ii dau ocol pe ziduri:
nelegiuirea si rautatea sunt in sanul ei;
10

. rautatea este in mijlocul ei, si viclesugul si

11
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inselatoria nu lipsesc din pietele ei.

MIERCURI

. Nu un vrajmas ma batjocoreste, caci as
suferi: nu potrivnicul meu se ridica impotriva
mea, caci m-as ascunde dinaintea lui.

PSALMUL 73

12

. Ci tu, pe care te socoteam una cu mine,
tu, frate de cruce si prieten cu mine!
13

. Noi, care traiam impreuna intr-o
placuta prietenie si ne duceam impreuna cu
multimea in Casa lui Dumnezeu!
14

. Sa vina moartea peste ei si sa se coboare de
vii in Locuinta mortilor! Caci rautatea este in
locuinta lor, in inima lor.
15

. Dar eu strig catre Dumnezeu, si Domnul
ma va scapa.
16

. Seara, dimineata si la amiaza oftez si gem,
si El va auzi glasul meu.
17

. Ma va scapa din lupta care se da impotriva
mea si-mi va aduce pacea, caci multi mai
sunt impotriva mea!
18

. Dumnezeu va auzi si-i va smeri, El, care,
din vesnicie, sta pe scaunul Lui de domnie. (Oprire) Caci in ei nu este nicio nadejde de
schimbare si nu se tem de Dumnezeu.
19

. Ei pun mana pe cei ce traiau in pace cu ei
si isi calca legamantul.
20

. Gura lor este dulce ca smantana, dar in
inima poarta razboiul: cuvintele lor sunt mai
alunecoase decat untdelemnul, dar, cand ies
ele din gura, sunt niste sabii.
21

. Incredinteaza-ti soarta in mana
Domnului, si El te va sprijini. El nu va lasa
niciodata sa se clatine cel neprihanit.
22

. Si Tu, Dumnezeule, ii vei cobori in
fundul gropii. Oamenii setosi de sange si de
inselaciune nu vor ajunge nici jumatate din
zilele lor. Eu insa ma incred in Tine!
23

. (Un psalm al lui Asaf.) Da, bun este
Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curata.
1

. Totusi, era sa mi se indoaie piciorul si era
sa-mi alunece pasii!
2

. Caci ma uitam cu jind la cei nesocotiti,
cand vedeam fericirea celor rai.
3

. Intr-adevar, nimic nu-i tulbura pana la
moarte, si trupul le este incarcat de grasime.
4

. N-au parte de suferintele omenesti si nu
sunt loviti ca ceilalti oameni.
5

. De aceea mandria le slujeste ca salba, si
asuprirea este haina care-i inveleste.
6

. Li se bulbuca ochii de grasime, si au mai
mult decat le-ar dori inima.
7

. Rad si vorbesc cu rautate de asuprire:
vorbesc de sus,
8

. isi inalta gura pana la ceruri, si limba le
cutreiera pamantul.
9

. De aceea alearga lumea la ei, inghite apa
din plin
10

. si zice: “Ce ar putea sa stie Dumnezeu si
ce ar putea sa cunoasca Cel Preainalt?”
11

. Asa sunt cei rai: totdeauna fericiti, si isi
maresc bogatiile.
12

. Degeaba, dar, mi-am curatat eu inima si
mi-am spalat mainile in nevinovatie:
13

. caci in fiecare zi sunt lovit si in toate
diminetile sunt pedepsit.
14

. Daca as zice: “Vreau sa vorbesc ca ei”, iata
ca n-as fi credincios neamului copiilor Tai.
15

. M-am gandit la aceste lucruri ca sa le
pricep, dar zadarnica mi-a fost truda,
16

. pana ce am intrat in Sfantul Locas al lui
Dumnezeu si am luat seama la soarta de la
17
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urma a celor rai.

Ferice de omul care se increde in El!

18

. Da, Tu-i pui in locuri alunecoase si-i
arunci in prapad.

9

19

. Cum sunt nimiciti intr-o clipa! Sunt
pierduti, prapaditi printr-un sfarsit
naprasnic.

10

. Ca un vis la desteptare, asa le lepezi
chipul, Doamne, la desteptarea Ta!

11

20

. Cand mi se amara inima si ma simteam
strapuns in maruntaie,

. Temeti-va de Domnul, voi, sfintii Lui, caci
de nimic nu duc lipsa cei ce se tem de El!
. Puii de leu duc lipsa si li-e foame, dar cei
ce cauta pe Domnul nu duc lipsa de niciun
bine.
. Veniti, fiilor, si ascultati-ma, caci va voi
invata frica Domnului.

21

. eram prost si fara judecata, eram ca un
dobitoc inaintea Ta.
22

. Insa eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai
apucat de mana dreapta;
23

. ma vei calauzi cu sfatul Tau, apoi ma vei
primi in slava.
24

. Pe cine altul am eu in cer in afara de
Tine? Si pe pamant nu-mi gasesc placerea in
nimeni decat in Tine.
25

. Carnea si inima pot sa mi se prapadeasca:
fiindca Dumnezeu va fi pururi stanca inimii
mele si partea mea de mostenire.
26

. Caci iata ca cei ce se departeaza de Tine
pier; Tu nimicesti pe toti cei ce-Ti sunt
necredinciosi.
27

VINERI
2 CORINTENI 4:7-11
. Comoara aceasta o purtam in niste vase de
lut, pentru ca aceasta putere nemaipomenita
sa fie de la Dumnezeu, si nu de la noi.8.
Suntem incoltiti in toate chipurile, dar nu
la stramtorare; in grea cumpana, dar nu
deznadajduiti;9. prigoniti, dar nu parasiti;
trantiti jos, dar nu omorati.
7

. Purtam intotdeauna cu noi, in trupul
nostru, omorarea Domnului Isus, pentru ca
si viata lui Isus sa se arate in trupul nostru.11.
Caci noi, cei vii, totdeauna suntem dati la
moarte din pricina lui Isus, pentru ca si viata
lui Isus sa se arate in trupul nostru muritor.
10

. Cat pentru mine, fericirea mea este sa
ma apropii de Dumnezeu: pe Domnul
Dumnezeu Il fac locul meu de adapost, ca sa
povestesc toate lucrarile Tale.
28

JOI
PSALMUL 119:68
. Tu esti bun si binefacator: invata-ma
oranduirile Tale!
68

PSALMUL 34:8-11
. Gustati si vedeti ce bun este Domnul!

8
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Luni
CITEȘTE: Geneza 17:15-19; Geneza 18:9-15
SORA: Geneza 18:12-14a

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Luni
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com
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Marți
CITEȘTE: Psalmul 55
SORA: Psalmul 55:22

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Marți
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.
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Miercuri
CITEȘTE: Psalmul 73
SORA: Psalmul 73:25-26

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Miercuri
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com
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Joi
CITEȘTE: Psalmul 119:68; Psalmul 34:8-11
SORA: Psalmul 119:68;

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Joi
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.
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Vineri
CITEȘTE: 2 Corinteni 4:7-11
SORA: 2 Corinteni 4:7-9

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Vineri
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com
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Intrebari de Reflectat
1. De ce a râs Sarah?

2. Ce poveri îți este greu să lași în Mâna Domnului?

3. Ce înseamnă că Dumnezeu este suficient?

4. Ce înseamnă că Dumnezeu e bun și cum aplicăm asta în lupta cu infertilitatea?

5. Lumea aceasta este zdrobită. Noi suntem zdrobite. Cum putem totuși să purtăm această zdrobire în
noi fără să ne distrugă?

64
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Saptamana 4
Provocarea Saptamana 4 (puteti gasi asta in postul nostrum de pe blog, in fiecare luni):

Rugaciunea principal – prayer focus – a saptamanii: Petrece timp rugandu-te pt biserica ta.

Rugaciune

Lauda

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri
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pentru ca, dupa cum este scris:
“Cine se lauda sa se
laude in Domnul.”
1 CORINTENI 1:31

Scriptura pentru Saptamana 4
PAVEL – UN ZEL ȘI O MÂNDRIE,
CARE NU SUNT PUSE UNDE TREBUIE
de lume!

LUNI

. Caci, in Hristos Isus, nici taierea imprejur,
nici netaierea imprejur nu sunt nimic, ci a
fi o faptura noua.16. Si peste toti cei ce vor
umbla dupa dreptarul acesta si peste Israelul
lui Dumnezeu sa fie pace si indurare!
15

GALATENI 1:11-14
. Fratilor, va marturisesc ca Evanghelia
propovaduita de mine nu este de obarsie
omeneasca;
11

. pentru ca n-am primit-o, nici n-am
invatat-o de la vreun om, ci prin descoperirea
lui Isus Hristos.13. Ati auzit, in adevar, care
era purtarea mea de altadata, in religia
iudeilor. Cum, adica, prigoneam peste
masura de mult Biserica lui Dumnezeu si
faceam prapad in ea;
12

. si cum eram mai inaintat in religia
iudeilor decat multi din neamul meu, de o
varsta cu mine. Eram insufletit de o ravna
nespus de mare pentru datinile stramosesti.
14

MARȚI
GALATENI 6:11-16
. Uitati-va cu ce slove mari v-am scris, cu
insasi mana mea!12. Toti cei ce umbla dupa
placerea oamenilor va silesc sa primiti taierea
imprejur, numai ca sa nu sufere ei prigonire
pentru crucea lui Hristos.13. Caci nici ei,
care au primit taierea imprejur, nu pazesc
Legea; ci voiesc doar ca voi sa primiti taierea
imprejur, pentru ca sa se laude ei cu trupul
vostru.
11

. In ce ma priveste, departe de mine
gandul sa ma laud cu altceva decat cu crucea
Domnului nostru Isus Hristos, prin care
lumea este rastignita fata de mine, si eu fata
14
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MIERCURI
1 CORINTENI 1:26-31
. De pilda, fratilor, uitati-va la voi care
ati fost chemati: printre voi nu sunt multi
intelepti in felul lumii, nici multi puternici,
nici multi de neam ales.27. Dar Dumnezeu
a ales lucrurile nebune ale lumii, ca sa faca
de rusine pe cele intelepte. Dumnezeu a ales
lucrurile slabe ale lumii, ca sa faca de rusine
pe cele tari.28. Si Dumnezeu a ales lucrurile
josnice ale lumii si lucrurile dispretuite, ba
inca lucrurile care nu sunt, ca sa nimiceasca
pe cele ce sunt;29. pentru ca nimeni sa nu
se laude inaintea lui Dumnezeu.30. Si voi,
prin El, sunteti in Hristos Isus. El a fost
facut de Dumnezeu pentru noi intelepciune,
neprihanire, sfintire si rascumparare,
26

. pentru ca, dupa cum este scris: “Cine se
lauda sa se laude in Domnul.”
31

JOI
IACOV 4:6-10
. Dar, in schimb, ne da un har si mai mare.
De aceea zice Scriptura: “Dumnezeu sta
impotriva celor mandri, dar da har celor
6
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smeriti.”7. Supuneti-va, dar, lui Dumnezeu.
Impotriviti-va diavolului, si el va fugi de
la voi.8. Apropiati-va de Dumnezeu, si El
Se va apropia de voi. Curatati-va mainile,
pacatosilor; curatati-va inima, oameni
cu inima impartita!9. Simtiti-va ticalosia;
tanguiti-va si plangeti! Rasul vostru sa se
prefaca in tanguire, si bucuria voastra in
intristare:10. smeriti-va inaintea Domnului, si
El va va inalta.

VINERI
TIT 2:11-14
. Caci harul lui Dumnezeu, care aduce
mantuire pentru toti oamenii, a fost aratat12.
si ne invata s-o rupem cu paganatatea si
cu poftele lumesti si sa traim in veacul de
acum cu cumpatare, dreptate si evlavie,13.
asteptand fericita noastra nadejde si
aratarea slavei marelui nostru Dumnezeu
si Mantuitor Isus Hristos.14. El S-a dat pe
Sine insusi pentru noi, ca sa ne rascumpere
din orice faradelege si sa-Si curete un norod
care sa fie al Lui, plin de ravna pentru fapte
bune.15. Spune lucrurile acestea, sfatuieste si
mustra cu deplina putere. Nimeni sa nu te
dispretuiasca.
11
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Luni
CITEȘTE: Galateni 1:11-14
SORA: Galateni 1:14

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Luni
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com

Saptamana4
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Marți
CITEȘTE: Galateni 6:11-16
SORA: Galateni 6:14-15

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Marți
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.
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Miercuri
CITEȘTE: 1 Corinteni 1:26-31
SORA: 1 Corinteni 1:30-31

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Miercuri
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com
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Joi
CITEȘTE: Iacov 4:6-10
SORA: Iacov 4:6

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Joi
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.
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Vineri
CITEȘTE: Tit 2:11-14
SORA: Tit 2:14

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Vineri
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com
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Intrebari de Reflectat
1. Ce înseamnă zel sau râvnă? Înainte de convertirea lui, ce făcea Pavel plin de râvnă?

2. Pentru ce avea Pavel cea mai multă râvnă după convertirea sa? Ce te pasioneaza pe tine cel mai mult?

3. Ce inseamnă să te lauzi? Cu ce ar trebui noi sa ne lăudăm? Cum putem să facem asta?

4. Cum se opune Dumnezeu celor mândri? Cum dă Dumnezeu har celor smeriți?

5. În ce lucruri bune ar trebui să fim plini de râvnă?

80
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Saptamana 5
Provocarea Saptamana 5 (puteti gasi asta in postul nostrum de pe blog, in fiecare luni):

Rugaciunea principal – prayer focus – a saptamanii: Petrece timp rugandu-te pt misionari.

Rugaciune

Lauda

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri
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Acum, dar, nu este nicio osandire
pentru cei ce sunt in Hristos Isus,
care nu traiesc dupa indemnurile
firii pamantesti, ci dupa indemnurile
Duhului. In adevar, legea Duhului
de viata in Hristos Isus m-a izbavit
de legea pacatului si a mortii.
ROMANI 8:1-2

Scriptura pentru Saptamana 5
FEMEIA PRINSĂ ÎN ADULTER
LUNI

MARȚI

IOAN 8:1-11

ROMANI 8:1-11

. Isus S-a dus la Muntele Maslinilor. 2. Dar

1

dis-de-dimineata a venit din nou in Templu;
si tot norodul a venit la El. El a sezut jos
si-i invata.3. Atunci carturarii si fariseii I-au
adus o femeie prinsa in preacurvie. Au pus-o
in mijlocul norodului4. si au zis lui Isus:
“Invatatorule, femeia aceasta a fost prinsa
chiar cand savarsea preacurvia.5. Moise, in
Lege, ne-a poruncit sa ucidem cu pietre pe
astfel de femei: Tu, dar, ce zici?”6. Spuneau
lucrul acesta ca sa-L ispiteasca si sa-L poata
invinui. Dar Isus S-a plecat in jos si scria cu
degetul pe pamant.7. Fiindca ei nu incetau
sa-L intrebe, El S-a ridicat in sus si le-a zis:
“Cine dintre voi este fara pacat sa arunce cel
dintai cu piatra in ea.”8. Apoi S-a plecat iarasi
si scria cu degetul pe pamant.9. Cand au
auzit ei cuvintele acestea, s-au simtit mustrati
de cugetul lor si au iesit afara, unul cate unul,
incepand de la cei mai batrani, pana la cei
din urma. Si Isus a ramas singur cu femeia,
care statea in mijloc.10. Atunci S-a ridicat
in sus; si, cand n-a mai vazut pe nimeni
decat pe femeie, Isus i-a zis: “Femeie, unde
sunt parasii tai? Nimeni nu te-a osandit?”11.
“Nimeni, Doamne”, I-a raspuns ea. Si Isus
i-a zis: “Nici Eu nu te osandesc. Du-te, si sa
nu mai pacatuiesti.”)
84

Saptamana5

. Acum, dar, nu este nicio osandire pentru
cei ce sunt in Hristos Isus, care nu traiesc
dupa indemnurile firii pamantesti, ci
dupa indemnurile Duhului.2. In adevar,
legea Duhului de viata in Hristos Isus m-a
izbavit de legea pacatului si a mortii.3. Caci
- lucru cu neputinta Legii, intrucat firea
pamanteasca o facea fara putere - Dumnezeu
a osandit pacatul in firea pamanteasca,
trimitand, din pricina pacatului, pe insusi
Fiul Sau intr-o fire asemanatoare cu a
pacatului,
1

. pentru ca porunca Legii sa fie implinita
in noi, care traim nu dupa indemnurile firii
pamantesti, ci dupa indemnurile Duhului.5.
In adevar, cei ce traiesc dupa indemnurile
firii pamantesti umbla dupa lucrurile firii
pamantesti; pe cand cei ce traiesc dupa
indemnurile Duhului umbla dupa lucrurile
Duhului.6. Si umblarea dupa lucrurile firii
pamantesti este moarte, pe cand umblarea
dupa lucrurile Duhului este viata si pace.7.
Fiindca umblarea dupa lucrurile firii
pamantesti este vrajmasie impotriva lui
Dumnezeu, caci ea nu se supune Legii lui
Dumnezeu si nici nu poate sa se supuna.8.
Deci cei ce sunt pamantesti nu pot sa placa
lui Dumnezeu.9. Voi insa nu mai sunteti
pamantesti, ci duhovnicesti, daca Duhul lui
Dumnezeu locuieste in adevar in voi. Daca
n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al
Lui.10. Si daca Hristos este in voi, trupul
vostru, da, este supus mortii, din pricina
4
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pacatului; dar duhul vostru este viu, din
pricina neprihanirii.

13

. Si daca Duhul Celui ce a inviat pe Isus
dintre cei morti locuieste in voi, Cel ce a
inviat pe Hristos Isus din morti va invia
si trupurile voastre muritoare, din pricina
Duhului Sau, care locuieste in voi.

14

11

MIERCURI

. Cum se indura un tata de copiii lui, asa Se
indura Domnul de cei ce se tem de El.
. Caci El stie din ce suntem facuti; Isi aduce
aminte ca suntem tarana.
. Omul! Zilele lui sunt ca iarba, si infloreste
ca floarea de pe camp.
15

. Cand trece un vant peste ea, nu mai este,
si locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaste.
16

. Dar bunatatea Domnului tine in veci
pentru cei ce se tem de El, si indurarea Lui
pentru copiii copiilor lor,
17

PSALMUL 103
. (Un psalm al lui David.) Binecuvanta,
suflete, pe Domnul, si tot ce este in mine sa
binecuvanteze Numele Lui cel sfant!
1

. Binecuvanta, suflete, pe Domnul si nu uita
niciuna din binefacerile Lui!
2

. El iti iarta toate faradelegile tale, El iti
vindeca toate bolile tale;
3

. El iti izbaveste viata din groapa, El te
incununeaza cu bunatate si indurare;
4

. El iti satura de bunatati batranetea si te
face sa intineresti iarasi ca vulturul.
5

. Domnul face dreptate si judecata tuturor
celor asupriti.
6

. El Si-a aratat caile Sale lui Moise, si
lucrarile Sale, copiilor lui Israel.
7

. pentru cei ce pazesc legamantul Lui si
isi aduc aminte de poruncile Lui, ca sa le
implineasca.
18

. Domnul Si-a asezat scaunul de domnie in
ceruri, si domnia Lui stapaneste peste tot.
19

. Binecuvantati pe Domnul, ingerii Lui,
care sunteti tari in putere, care impliniti
poruncile Lui si care ascultati de glasul
cuvantului Lui.
20

. Binecuvantati pe Domnul, toate ostirile
Lui, robii Lui, care faceti voia Lui!
21

. Binecuvantati pe Domnul, toate
lucrarile Lui, in toate locurile stapanirii Lui!
Binecuvanta, suflete, pe Domnul!
22

. Domnul este indurator si milostiv,
indelung rabdator si bogat in bunatate.

JOI

. El nu Se cearta fara incetare si nu tine
mania pe vecie.

PSALMUL 27

8

9

. Nu ne face dupa pacatele noastre, nu ne
pedepseste dupa faradelegile noastre.
10

. Ci cat sunt de sus cerurile fata de pamant,
atat este de mare bunatatea Lui pentru cei ce
se tem de El;
11

. cat este de departe rasaritul de apus, atat
de mult departeaza El faradelegile noastre de
la noi.
12

. (Un psalm al lui David.) Domnul este
lumina si mantuirea mea: de cine sa ma tem?
Domnul este sprijinitorul vietii mele: de cine
sa-mi fie frica?
1

. Cand inainteaza cei rai impotriva mea,
ca sa-mi manance carnea, tocmai ei prigonitorii si vrajmasii mei - se clatina si
cad.
2

. Chiar o ostire de ar tabari impotriva mea,

3
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inima mea tot nu s-ar teme. Chiar razboi
de s-ar ridica impotriva mea, tot plin de
incredere as fi.
. Un lucru cer de la Domnul si-l doresc
fierbinte: as vrea sa locuiesc toata viata mea
in Casa Domnului, ca sa privesc frumusetea
Domnului si sa ma minunez de templul Lui.
4

. Caci El ma va ocroti in coliba Lui, in ziua
necazului, ma va ascunde sub acoperisul
cortului Lui si ma va inalta pe o stanca.
5

. Iata ca mi se si inalta capul peste vrajmasii
mei, care ma inconjoara: voi aduce jertfe in
cortul Lui, in sunetul trambitei, voi canta si
voi lauda pe Domnul.
6

VINERI
IACOV 4:1-4
. De unde vin luptele si certurile intre voi?
Nu vin oare din poftele voastre, care se
lupta in madularele voastre?2. Voi poftiti,
si nu aveti; ucideti, pizmuiti, si nu izbutiti
sa capatati; va certati si va luptati, si nu
aveti, pentru ca nu cereti.3. Sau cereti, si
nu capatati, pentru ca cereti rau, cu gand
sa risipiti in placerile voastre.4. Suflete
preacurvare! Nu stiti ca prietenia lumii este
vrajmasie cu Dumnezeu? Asa ca cine vrea
sa fie prieten cu lumea se face vrajmas cu
Dumnezeu.
1

. Asculta-mi, Doamne, glasul cand Te chem:
ai mila de mine si asculta-ma!
7

. Inima imi zice din partea Ta: “Cauta fata
Mea!” Si fata Ta, Doamne, o caut!
8

. Nu-mi ascunde fata Ta, nu departa cu
manie pe robul Tau! Tu esti ajutorul meu, nu
ma lasa, nu ma parasi, Dumnezeul mantuirii
mele!
9

. Caci tatal meu si mama mea ma parasesc,
dar Domnul ma primeste.
10

. Invata-ma, Doamne, calea Ta si
povatuieste-ma pe cararea cea dreapta, din
pricina vrajmasilor mei.
11

. Nu ma lasa la bunul plac al potrivnicilor
mei! Caci impotriva mea se ridica niste
martori mincinosi si niste oameni care nu
sufla decat asuprire.
12

. O! daca n-as fi incredintat ca voi vedea
bunatatea Domnului pe pamantul celor
vii!…
13

. Nadajduieste in Domnul! Fii tare,
imbarbateaza-ti inima si nadajduieste in
Domnul!
14
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Luni
CITEȘTE: Ioan 8:1-11
SORA: Ioan 8: 10-11

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

88
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Luni
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com
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Marți
CITEȘTE: Romani 8:1-11
SORA: Romani 8:1-2

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Marți
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.
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Miercuri
CITEȘTE: Psalmul 103
SORA: Psalmul 103:11-13

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Miercuri
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com
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Joi
CITEȘTE: Psalmul 27
SORA: Psalmul 27:7-8

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

94

Saptamana5

LoveGodGreatly.com

Joi
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.
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Vineri
CITEȘTE: Iacov 4:1-4
SORA: Iacov 4:4

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Vineri
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com
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Intrebari de Reflectat
1. De ce nu a condamnat-o Isus pe femeia adulteră? Ce i-a spus să facă?

2. Astfel dar nu este nicio condamnare pentru cei care sunt in Hristos Isus – Ce inseamnă astă în
legătură cu trecutul nostru?

3. Cât de serioasă este problema noastră cu păcatul? Cât de mult ne iartă Dumnezeu?

4. În timp ce Dumnezeu, prin Isus, ne-a oferit o iertare completă, El ne-a și învățat cum să trăim. Cum
putem să învățăm căile Lui?

5. Cum putem să practicăm și noi acest păcat cu lumea? Ce înseamnă sa îi rămânem credincioși lui
Dumenzeu?

98
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Saptamana 6
Provocarea Saptamana 6 (puteti gasi asta in postul nostrum de pe blog, in fiecare luni):

Rugaciunea principal – prayer focus – a saptamanii: Petrece timp rugandu-te pt tine.

Rugaciune

Lauda

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

100
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Dar El era strapuns pentru pacatele
noastre, zdrobit pentru faradelegile
noastre. Pedeapsa care ne da pacea
a cazut peste El, si prin ranile Lui
suntem tamaduiti.
ISAIA 53:5

Scriptura pentru Saptamana 6
ISUS – ZDROBIT ȘI ÎNVIAT
va da viata ca jertfa pentru pacat, va vedea
o samanta de urmasi, va trai multe zile, si
lucrarea Domnului va propasi in mainile Lui.

LUNI
ISAIA 53
. Cine a crezut in ceea ce ni se vestise? Cine
a cunoscut bratul Domnului? 2. El a crescut
inaintea Lui ca o odrasla slaba, ca un lastar
care iese dintr-un pamant uscat. N-avea nici
frumusete, nici stralucire ca sa ne atraga
privirile, si infatisarea Lui n-avea nimic care
sa ne placa.3. Dispretuit si parasit de oameni,
Om al durerii si obisnuit cu suferinta, era
asa de dispretuit, ca iti intorceai fata de la
El, si noi nu L-am bagat in seama.4. Totusi
El suferintele noastre le-a purtat, si durerile
noastre le-a luat asupra Lui, si noi am crezut
ca este pedepsit, lovit de Dumnezeu si
smerit.5. Dar El era strapuns pentru pacatele
noastre, zdrobit pentru faradelegile noastre.
Pedeapsa care ne da pacea a cazut peste El,
si prin ranile Lui suntem tamaduiti.6. Noi
rataceam cu totii ca niste oi, fiecare isi vedea
de drumul lui, dar Domnul a facut sa cada
asupra Lui nelegiuirea noastra a tuturor.7.
Cand a fost chinuit si asuprit, n-a deschis
gura deloc, ca un miel pe care-l duci la
macelarie si ca o oaie muta inaintea celor ce
o tund: n-a deschis gura.8. El a fost luat prin
apasare si judecata. Dar cine din cei de pe
vremea Lui a crezut ca El fusese sters de pe
pamantul celor vii si lovit de moarte pentru
pacatele poporului meu?9. Groapa Lui a fost
pusa intre cei rai, si mormantul Lui, la un
loc cu cel bogat, macar ca nu savarsise nicio
nelegiuire si nu se gasise niciun viclesug in
gura Lui.10. Domnul a gasit cu cale sa-L
zdrobeasca prin suferinta… Dar, dupa ce Isi
1

102

Saptamana6

. Va vedea rodul muncii sufletului Lui si
Se va inviora. Prin cunostinta Lui, Robul
Meu cel neprihanit va pune pe multi oameni
intr-o stare dupa voia lui Dumnezeu si va
lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.12. De
aceea, Ii voi da partea Lui la un loc cu cei
mari, si va imparti prada cu cei puternici,
pentru ca S-a dat pe Sine insusi la moarte si a
fost pus in numarul celor faradelege, pentru
ca a purtat pacatele multora si S-a rugat
pentru cei vinovati.
11

MARȚI
MATTHEW 26:26-27
. Pe cand mancau ei, Isus a luat o paine; si,
dupa ce a binecuvantat, a frant-o si a dat-o
ucenicilor, zicand: “Luati, mancati; acesta
este trupul Meu.”27. Apoi a luat un pahar si,
dupa ce a multumit lui Dumnezeu, li l-a dat,
zicand: “Beti toti din el;
26

MIERCURI
IOAN 19:16-30
. Atunci L-a dat in mainile lor, ca sa fie
rastignit. Au luat deci pe Isus si L-au dus
sa-L rastigneasca.17. Isus, ducandu-Si crucea,
a ajuns la locul zis al “Capatanii”, care in
evreieste se cheama “Golgota”.18. Acolo a fost
rastignit; si impreuna cu El au fost rastigniti
alti doi, unul de o parte, si altul de alta, iar
16
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Isus la mijloc.19. Pilat a scris o insemnare
pe care a pus-o deasupra crucii, si era scris:
“Isus din Nazaret, Imparatul iudeilor.”20.
Multi din iudei au citit aceasta insemnare,
pentru ca locul unde fusese rastignit Isus
era aproape de cetate: era scrisa in evreieste,
latineste si greceste.21. Preotii cei mai de
seama ai iudeilor au zis lui Pilat: “Nu scrie:
“Imparatul iudeilor”. Ci scrie ca El a zis: “Eu
sunt Imparatul iudeilor.”22. “Ce am scris,
am scris”, a raspuns Pilat.23. Ostasii, dupa
ce au rastignit pe Isus, I-au luat hainele si
le-au facut patru parti, cate o parte pentru
fiecare ostas. I-au luat si camasa, care n-avea
nicio cusatura, ci era dintr-o singura tesatura
de sus pana jos.24. Si au zis intre ei: “Sa n-o
sfasiem, ci sa tragem la sorti a cui sa fie.”
Aceasta s-a intamplat ca sa se implineasca
Scriptura care zice: “Si-au impartit hainele
Mele intre ei, si pentru camasa Mea au tras la
sorti.” Iata ce au facut ostasii.
. Langa crucea lui Isus, statea mama Lui si
sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa,
si Maria Magdalena.26. Cand a vazut Isus pe
mama Sa, si langa ea pe ucenicul pe care-l
iubea, a zis mamei Sale: “Femeie, iata fiul
tau!”27. Apoi, a zis ucenicului: “Iata mama
ta!” Si, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la
el acasa.28. Dupa aceea Isus, care stia ca acum
totul s-a sfarsit, ca sa implineasca Scriptura,
a zis: “Mi-e sete.”29. Acolo era un vas plin cu
otet. Ostasii au pus intr-o ramura de isop
un burete plin cu otet si I l-au dus la gura.30.
Cand a luat Isus otetul, a zis: “S-a ispravit!”
Apoi Si-a plecat capul si Si-a dat duhul.
25

la o parte orice piedica si pacatul care ne
infasoara asa de lesne si sa alergam cu
staruinta in alergarea care ne sta inainte.2. Sa
ne uitam tinta la Capetenia si Desavarsirea
credintei noastre, adica la Isus, care, pentru
bucuria care-I era pusa inainte, a suferit
crucea, a dispretuit rusinea, si sade la dreapta
scaunului de domnie al lui Dumnezeu.3.
Uitati-va, dar, cu luare aminte la Cel ce a
suferit din partea pacatosilor o impotrivire
asa de mare fata de Sine, pentru ca nu cumva
sa va pierdeti inima si sa cadeti de oboseala in
sufletele voastre.

VINERI
1 CORINTENI15:1-4
. Va fac cunoscut, fratilor, Evanghelia pe care
v-am propovaduit-o, pe care ati primit-o,
in care ati ramas2. si prin care sunteti
mantuiti, daca o tineti asa dupa cum v-am
propovaduit-o; altfel, degeaba ati crezut.3.
V-am invatat inainte de toate, asa cum
am primit si eu: ca Hristos a murit pentru
pacatele noastre, dupa Scripturi;4. ca a fost
ingropat, si a inviat a treia zi, dupa Scripturi;
1

JOI
EVREI 12:1-3
. Si noi, dar, fiindca suntem inconjurati
cu un nor asa de mare de martori, sa dam
1
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Luni
CITEȘTE: Isaia 53
SORA: Isaia 53:4-5

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Luni
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com
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Marți
CITEȘTE: Matei 26:17-29
SORA: Matei 26:26-27

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Marți
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.
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Miercuri
CITEȘTE: Ioan 19:16-30
SORA: Ioan 19:28-30

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Miercuri
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com
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Joi
CITEȘTE: Evrei 12:1-3
SORA: Evrei 12:3

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Joi
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.
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Vineri
CITEȘTE: 1 Corinteni 15:1-4
SORA: 1 Corinteni 15:3,4

Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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Vineri
Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

Rugaciune – Scrie o rugaciune asupra ceea ce ai invatat din pasajul pentru azi.

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blogLoveGodGreatly.com
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Intrebari de Reflectat
1. În ce fel a fost Isus zdrobit pentru noi?

2. De ce a introdus Dumnezeu Cina ?

3. Când Isus a spus S-a terminat, la ce s-a referit?

4. Cum ne ajută pe noi suferințele și moartea lui Isus să nu devenim slabi în credință?

5. De ce este moartea și învierea lui Isus cea mai important pentru credința noastră? Ce înseamnă acest
lucru pentru prioritățile noastre?
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Cunoaște aceste adevăruri din Cuvântul lui Dumenzeu….
Dumnezeu te iubește.
Chiar și atunci când simți că nu meriți și când simți că toate lucrurile sunt împotriva ta, Dumnezeu te
iubește – da, pe tine – și te-a creat cu un scop.
Cuvântul lui Dumnezeu spune “ Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică”(Ioan 3:16)

Păcatele noastre ne separă de Dumnezeu.
Cu toții suntem păcătoși, atât din naștere ci și din alegere, din această cauză suntem depărați de
Dumnezeu, care este sfânt.
Cuvântul lui Dumnezeu spune “Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu “
(Romani 3:23)

Isus a murit ca tu să poți avea viață.
Consecința păcatului este moartea, dar povestea ta nu trebuie să se termine aici! Darul fără plată al lui
Dumnezeu de slavare ne este disponibil datorită faptului că Isus a luat vina pentru păcatele noastre
când a murit pe cruce.
Cuvântul lui Dumnezeu spune “Căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui
Dumnezeu pentru noi este viața veșnică în Isus Hristos”(Romani 6.23)
“Dumnezeu iși arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși Hristos
a murit pentru noi” (Romani 5:8)

Isus trăiește!
Moartea nu l-a putut ține în mormânt, astfel încat după 3 zile, Isus a înviat, învingând păcatul și
moartea pentru totdeauna. El trăiește astăzi în cer și ne pregătește un loc pentru eternitate pentru toti
cei care au crezut în El.
Cuvântul lui Dumenzeu spune În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș
fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă
voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi. (Ioan 14.2-3)

Da, puteți să știți că sunteți iertate!
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Acceptați-L pe Isus ca singura cale de slavare…
Acceptându-L pe Isus ca Savlator nu are legătură numai cu ce faceți, ci mai repede are legătură cu
credința în ceea ce Isus deja a facut. Trebuie să mărturisiți că sunteți păcătoase, să credeți că Isus a murit
pentru păcatele voastre și să vă cereți iertare, punându-vă complet încrederea în jertfa lui Isus pe cruce
în locul vostru.
Cuvântul lui Dumnezeu spune în Romani 10:9-10 Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus
ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin
credința din inimă se capătă neprihanirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.
Practic, cum puteți face asta? Cu o inimă sinceră, vă puteți ruga o rugăciune asemănătoare cu aceasta:

Doamne,
Știu că sunt o păcătoasă,
Nu vreau să mai traiesc o zi fără să accept dragostea ta
pentru mine și iertarea ta.
Îmi doresc iertarea Ta.
Cred că Tu ai murit pentru păcatele mele și că ai înviat din
morți
Iți dau tot ce sunt și te rog să fii Domn peste viața mea
Ajută-mă să mă îndepărtez de păcatele mele și să te
urmez pe Tine.
Învață-mă ce înseamnă să trăiesc în libertate, trăind în
Harul Tau
Și ajută-mă să cresc în căile tale și să te caut pe Tine mai
mult.
Amin.
Dacă te-ai rugat această rugăciune (sau ceva asemănător, cu cuvintele tale), trimite-ne un email la
următoarea adresa info@lovegodgreatly.com. Ne-am bucura să te cunoaștem și să te ajutam mai
departe,în călătoria ta mai departe,ca și copil al lui Dumnezeu.

LoveGodGreatly.com

117

