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Bine ai venit!

SUNT AȘA DE 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.

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

LOVE GOD GREATLY (LGG) 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.

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!
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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, 
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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
 Citește: Rut 1:1-3; Levitic 26:1-4,18-20 SORA: Rut 1:1-3
 Citește: Rut 1:4-5; Geneza 19:30 SORA: Rut 1:4-5
 Citește: Rut 1:6-14 SORA: Rut 1:8
 Citește: Rut 1:15-18; Proverbe 31:25 SORA: Rut 1:16,17
 Citește: Rut 1:19-22; 1 Peter 4:19; Psalmi 34:19 SORA: Rut 1:19-21

SĂPTĂMÂNA 2
 Citește: Rut 2:1-3; Proverbe 20:24 SORA: Rut 2:3
 Citește: Rut 2:4-7; Levitic 19:9-10 SORA: Rut 2:7
 Citește: Rut 2:8-13; Psalmi 57:1  SORA: Rut 2:11-12
 Citește: Rut 2:14-17; Psalmi 34:10 SORA: Rut 2:17
  Citește: Rut 2:18-23;  Psalmi 119:68 SORA: Rut 2:20

SĂPTĂMÂNA 3
 Citește: Rut 3:1-5 SORA: Rut 3:3-4
 Citește: Rut 3:6-9 SORA: Rut 3:8-9
 Citește: Rut 3:10-11; Proverbe 31:31 SORA: Rut 3:11
 Citește: Rut 3:12-13 SORA: Rut 3:12-13
 Citește: Rut 3:14-18; 1 Thessalonians 4:3-4 SORA: Rut 3:14-15

SĂPTĂMÂNA 4
 Citește: Rut 4:1-6 SORA: Rut 4:5-6
 Citește: Rut 4:7-10 SORA: Rut 4:9-10
 Citește: Rut 4:11-12; Geneza 29:31; Gen. 30:22 SORA: Rut 4:11-12
 Citește: Rut 4:13-16, Psalmi 30:11  SORA: Rut 4:14-15, Psalmi 30:11 
 Citește: Rut 4:17-22; Matei 1:1,21 SORA: Rut 4:17; Matei 1:21
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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 4 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

SUNTEM FOARTE încântate să studiem cartea Rut alături de tine!

Cartea Rut are loc în timpul Judecătorilor și, pe măsură ce începem să citim, vedem cortina 
ridicându-se în fața unei scene tragice. Naomi, care își pierduse deja soțul, își plânge acum moartea 
ambilor fii.

Când Naomi ia această decizie grea de a-și părăsi casa pe care a împărțit-o cu soțul și copiii ei și de 
a se întoarce în țara în care a crescut, Orpa, nora ei, alege să se întoarcă la familia ei, în țara Moabului. 
Încă o pierdere. 

Și aici o întâlnim pe Rut. Rut este și ea o moabită, dar este evident că ea a ajuns să îl accepte pe 
singurul Dumnezeu adevărat ca Dumnezeu personal (Rut 1.16). Odată cu această dragoste pentru 
Domnul ei, vine și dragostea și devotamentul pentru Naomi, soacra ei, care o face să iși lege viața de a 
ei. Astfel pornesc aceste două văduve spre orașul natal al lui Naomi, Betleem.

Chiar dacă Rut este o poveste plină de pierderi și de dureri, putem vedea și tânguiri transformate 
în bucurie. Vedem femei singure, nefericite, care găsesc dragoste și acceptare. Vom descoperi teme ca 
loialitatea, bunătatea, curajul, dragostea și răscumpărarea. În cele din urmă, cartea Rut vorbește despre 
providența lui Dumnezeu. În timp ce aceste două femei călătoreau împovărate de o tristețe cumplită 
și cu frică de necunoscutul ce le aștepta în Betleem, nu au realizat că Dumnezeu le conducea spre un 
loc al speranței și al răscumpărării.

În cartea Rut, vedem cum versetul 28 din Romani 8, prinde viață: 

 De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună 

spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, 

și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.

În cartea Rut, vedem cum Dumnezeu trece oameni obișnuiți prin necazuri dureroase, ca să 
își manifeste Gloria. Niciodată nu ar trebui să subestimăm aparentele evenimente mărunte din viața 
noastră. Indiferent că purtăm de grijă familiei noastre, că ne căsătorim, că mergem la serviciu, că 
suntem plini de bunătate față de vecinii nostri, că ne creștem copiii… toate aceste lucruri sunt  folosite 
de Dumnezeu spre binele celor ce îl iubesc pe El, spre Gloria Lui și spre salvarea altora.

Nicio persoană și niciun eveniment nu sunt nesemnificative în planul lui Dumnezeu. Acest studiu 
ne va umple de speranță, pe măsură ce vom vedea fiecare eveniment și fiecare persoană plasate de 
Dumnezeu în frumosul Lui plan de restaurare, a cărui ultimă piesă va fi chiar revenirea lui Hristos.

Așteptându-l pe Hristos,

Jen



LoveGodGreatly.com 11



12 LoveGodGreatly.com

Săptămâna 1

Provocarea Săptămânii 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



Încotro vei merge tu, voi  
merge și eu, unde vei locui tu,  

voi locui și eu; poporul tău va fi 
poporul meu, și Dumnezeul  
tău va fi Dumnezeul meu.

RUT 1:16



14 LoveGodGreatly.com

Scriptura pentru Săptămâna 1

Săptămâna 1

LUNI
RUt 1:1-3

1.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.

LEVItIC 26:1-4
1. Sa nu va faceti idoli, sa nu va ridicati nici 
chip cioplit, nici stalp de aducere aminte; 
sa nu puneti in tara voastra nicio piatra 
impodobita cu chipuri, ca sa va inchinati 
inaintea ei; caci Eu sunt Domnul Dumnezeul 
vostru.
2. Sa paziti Sabatele Mele si sa cinstiti Locasul 
Meu cel Sfant. Eu sunt Domnul.
3. Daca veti urma legile Mele, daca veti pazi 
poruncile Mele si le veti implini,
4. va voi trimite ploi la vreme, pamantul isi 
va da roadele, si pomii de pe camp isi vor da 
roadele.

MARȚI
RUtH 1:4-5

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.

GEnEZa 19:30
30. Lot a iesit din Toar si a ramas pe munte, 
cu cele doua fete ale lui, caci s-a temut sa 
ramana in Toar. A locuit intr-o pestera, cu 
cele doua fete ale lui.

MIERCURI
RUt 1:6-14

6. 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.
8. 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.”
11. Naomi a zis: “Intoarceti-va, fiicele mele! 
Pentru ce sa veniti voi cu mine? Mai am 
eu oare fii in pantecele meu, ca sa poata fi 
barbatii vostri?
12. 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 
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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.

JOI
RUt 1:15-18

15. 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.”
16. 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;
17. 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!”
18. Naomi, vazand-o hotarata sa mearga cu 
ea, n-a mai staruit.

pROVERBE 31:25
25. Ea este imbracata cu tarie si slava si rade 
de ziua de maine.

VINERI
RUt 1:19-22

19. 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 Mara caci Cel Atotputernic m-a 
umplut de amaraciune.
21. 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.

1pEtRU 4:19
19. Asa ca cei ce sufera dupa voia lui 
Dumnezeu sa-si incredinteze sufletele 
credinciosului Ziditor si sa faca ce este bine.

pSaLmUL 34:19
19. De multe ori vine nenorocirea peste 
cel fara prihana, dar Domnul il scapa 
intotdeauna din ea.



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

16 LoveGodGreatly.com

CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 1

Rut 1:1-3; Levitic 26:1-4,18-20
Rut 1:1-3

Luni



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 17

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-

Săptămâna 1

Luni



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

18 LoveGodGreatly.com

CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 1

Rut 1:4-5; Geneza 19:30
Rut 1:4-5

Marți



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 19Săptămâna 1

Marți



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

20 LoveGodGreatly.com

CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 1

Rut 1:6-14
Rut 1:8

Miercuri



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 21

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-

Săptămâna 1

Miercuri



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

22 LoveGodGreatly.com

CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 1

Rut 1:15-18; Proverbe 31:25
Rut 1:16,17

Joi



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 23Săptămâna 1

Joi



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

24 LoveGodGreatly.com

CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 1

Rut 1:19-22; 1 Peter 4:19; Psalmi 34:19
Rut 1:19-21

Vineri



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 25

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-

Săptămâna 1

Vineri
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1. De ce crezi ca Orpa a ales să se întoarcă în Moab, în loc să le urmeze pe Naomi si Rut?

2. De ce a vrut Naomi să își schimbe numele în Mara? 

3.  De ce spune Naomi că Dumnezeu a umplut-o de amărăciune?

4. Crezi ca Naomi are înceredere în Dumnezeu sau este neîncrezătoare? 

5. Cum devine semnificativ ,orașul în care s-au întors Naomi cu Rut (Betleem) în întâmplările  ce 
urmează să se desfășoare în Biblie? 

Întrebări de Reflectat
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Răspunsul Meu
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Săptămâna 2

Provocarea Săptămânii 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



Domnul să-ți răsplăteasca ce ai 
făcut, și plata să-ți fie deplină din 

partea Domnului Dumnezeului lui 
Israel sub ale cărui aripi ai venit să te 

adăpostești!”

RUT 2:12
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Scriptura pentru Săptămâna 2

Săptămâna 2

LUNI
RUt 2:1-3

1. Naomi avea o ruda dupa barbat. Acesta era 
un om foarte bogat, din familia lui Elimelec, 
si se numea Boaz.
2. Rut, moabita, a zis catre Naomi: “Lasa-
ma, te rog, sa ma duc sa strang spice de pe 
campul aceluia inaintea caruia voi capata 
trecere.” Ea i-a raspuns: “Du-te, fiica mea.”
3. Ea s-a dus intr-un ogor sa stranga spice pe 
urma seceratorilor. Si s-a intamplat ca ogorul 
acela era al lui Boaz, care era din familia lui 
Elimelec.

pROVERBE 20:24
24. Domnul indreapta pasii omului, dar ce 
intelege omul din calea sa?

MARȚI
RUt 2:4-7

4. Si iata ca Boaz a venit din Betleem si a zis 
seceratorilor: “Domnul sa fie cu voi!” Ei au 
raspuns: “Domnul sa te binecuvanteze!”
5. Si Boaz a zis slujitorului insarcinat cu 
privegherea seceratorilor: “A cui este tanara 
aceasta?”
6. Slujitorul insarcinat cu privegherea 
seceratorilor a raspuns: “Este o tanara 
moabita, care s-a intors cu Naomi din tara 
Moabului.
7. Ea a zis: “Da-mi voie sa strang si sa 
culeg spice dintre snopi, ramase pe urma 
seceratorilor.” Si de azi dimineata, de cand a 
venit, a stat in picioare pana acum si nu s-a 

odihnit decat o clipa in casa.”

LEVItIC 19:9-10
9. Cand veti secera holdele tarii, sa lasi 
nesecerat un colt din campul tau si sa nu 
strangi spicele ramase pe urma seceratorilor.
10. Nici sa nu culegi strugurii ramasi dupa 
cules in via ta si sa nu strangi boabele 
care vor cadea din ei. Sa le lasi saracului si 
strainului. Eu sunt Domnul Dumnezeul 
vostru.

MIERCURI
RUt 2:8-13

8. Boaz a zis catre Rut: “Asculta, fiica, sa nu 
te duci sa culegi spice in alt ogor; sa nu te 
departezi de aici si ramai cu slujnicele mele.
9. Uita-te unde vor secera pe camp si du-te 
dupa ele. Am poruncit slugilor mele sa nu se 
atinga de tine. Si cand iti va fi sete, sa te duci 
la vase si sa bei din ce vor scoate slugile.”
10. Atunci ea s-a aruncat cu fata la pamant si 
i-a zis: “Cum am capatat eu trecere inaintea 
ta, ca sa te ingrijesti de mine, o straina?”
11. Boaz i-a raspuns: “Mi s-a spus tot ce 
ai facut pentru soacra ta, de la moartea 
barbatului tau, si cum ai parasit pe tatal tau 
si pe mama ta si tara in care te-ai nascut, ca 
sa mergi la un popor pe care nu-l cunosteai 
mai inainte.
12. Domnul sa-ti rasplateasca ce ai facut, si 
plata sa-ti fie deplina din partea Domnului 
Dumnezeului lui Israel sub ale carui aripi ai 
venit sa te adapostesti!”
13. Si ea a zis: “O! Sa capat trecere inaintea 
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ta, domnul meu! Caci tu m-ai mangaiat, si 
vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. 
Si totusi eu nu sunt nici macar ca una din 
slujnicele tale.”

pSaLmUL 57:1 
1. Ai mila de mine, Dumnezeule, ai mila de 
mine! Caci in Tine mi se increde sufletul; la 
umbra aripilor Tale caut un loc de scapare, 
pana vor trece nenorocirile.

JOI
RUt 2:14-17

14. La vremea pranzului, Boaz a zis catre Rut: 
“Apropie-te, mananca paine si inmoaie-ti 
bucata in otet.” Ea a sezut langa seceratori. 
I-au dat graunte prajite; a mancat si s-a 
saturat, si ce a ramas a strans.
15. Apoi s-a sculat sa culeaga spice. Boaz a dat 
urmatoarea porunca slujitorilor sai: “Lasati-o 
sa culeaga spice si intre snopi si sa n-o opriti;
16. si chiar voi sa-i scoateti din snopi cateva 
spice; s-o lasati sa culeaga spice si sa n-o 
infruntati.”
17. Ea a cules spice de pe camp pana seara si a 
batut ce culesese. A iesit aproape o efa de orz.

pSaLmUL 34:10
10. Puii de leu duc lipsa si li-e foame, dar cei 
ce cauta pe Domnul nu duc lipsa de niciun 
bine.

VINERI 
RUtH 2:18-23

18. A luat-o si a intrat in cetate, si soacra sa a 
vazut ce culesese. Rut a scos si ramasitele de 
la pranz si i le-a dat.
19. Soacra sa i-a zis: “Unde ai cules astazi 

spice si unde ai muncit? Binecuvantat sa 
fie cel ce s-a ingrijit de tine!” Si Rut a spus 
soacrei sale la cine muncise: “Omul la care 
am muncit azi”, a zis ea, “se numeste Boaz.”
20. Naomi a zis nurorii sale: “Sa fie 
binecuvantat de Domnul, care este plin de 
indurare pentru cei vii, cum a fost si pentru 
cei ce au murit. Omul acesta este ruda cu 
noi”, i-a mai spus Naomi, “este din cei ce au 
drept de rascumparare asupra noastra.”
21. Rut, moabita, a adaugat: “El mi-a mai zis: 
“Ramai cu slugile mele pana vor ispravi de 
secerat.”
22. Si Naomi a zis catre nora sa, Rut: “Este 
bine, fiica mea, sa iesi cu slujnicele lui si sa 
nu te intalneasca cineva in alt ogor.”
23. Ea s-a tinut, dar, de slujnicele lui Boaz, ca 
sa culeaga spice, pana la sfarsitul seceratului 
orzului si seceratului graului. Si locuia cu 
soacra sa.

pSaLmUL 119:68
Tu esti bun si binefacator: invata-ma 
oranduirile Tale!



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 2

Rut 2:1-3; Proverbe 20:24
Rut 2:3

Luni



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 33

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-

Săptămâna 2

Luni



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

34 LoveGodGreatly.com

CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 2

Rut 2:4-7; Levitic 19:9-10
Rut 2:7

Marți



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 35Săptămâna 2

Marți



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

36 LoveGodGreatly.com

CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 2

Rut 2:8-13; Psalmi 57:1 
Rut 2:11-12

Miercuri



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 37

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-

Săptămâna 2

Miercuri



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

38 LoveGodGreatly.com

CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 2

Rut 2:14-17; Psalmi 34:10
Rut 2:17

Joi



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 39Săptămâna 2

Joi



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

40 LoveGodGreatly.com

CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 2

Rut 2:18-23;  Psalmi 119:68
Rut 2:20

Vineri



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 41

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-

Săptămâna 2

Vineri
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1. Rut decide să adune spice în câmpul lui Boaz. Ce presupune să culegi spice și ce ne arată asta despre 
caracterul lui Rut? 

2. Ce fel de om era Boaz, conform versetelor 8-16?  

3. În versetul 11, ce observă în mod special Boaz despre Rut, ce îl face să își dorească să o ajute? 

4. Naomi îl numește pe Boaz “unul din răscumpărătorii noștri” Ce vrea să spună prin asta?

5. În Capitolul 1 o vedem pe Naomi încercând să țina piept evenimentelor prin care este trecută. Crezi 
ca versetul 20 ar indica o schimbare în atitudine sau perspectivă?  De ce? 

Întrebări de Reflectat
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Răspunsul Meu
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Săptămâna 3

Provocarea Săptămânii 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



 Răsplătiți-o cu rodul muncii ei, și 
faptele ei s-o laude la porțile cetății.

PROVERBE 31:31
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Scriptura pentru Săptămâna 3

Săptămâna 3

LUNI 
RUt 3:1-5

1. Soacra sa, Naomi, i-a zis: “Fiica mea, as 
vrea sa-ti dau un loc de odihna, ca sa fii 
fericita.
2. Si acum Boaz, cu ale carui slujnice ai fost, 
nu este el ruda cu noi? Iata, el are sa vanture 
la noapte orzul in arie.
3. Spala-te si unge-te, apoi imbraca-te cu 
hainele tale si coboara-te la arie. Sa nu te faci 
cunoscuta lui, pana va ispravi de mancat si 
de baut.
4. Si cand se va duce sa se culce, insemneaza-
ti locul unde se culca. Apoi du-te, 
descopera-i picioarele si culca-te. Si el insusi 
iti va spune ce sa faci.”
5. Ea i-a raspuns: “Voi face tot ce ai spus.”

MARȚI
RUt 3:6-9

6. Rut s-a coborat la arie si a facut tot ce 
poruncise soacra sa.
7. Boaz a mancat si a baut, si inima-i era 
vesela. S-a dus si s-a culcat la marginea unui 
stog. Rut a venit atunci incet de tot, i-a 
descoperit picioarele si s-a culcat.
8. La miezul noptii, omul s-a speriat; s-a 
plecat si iata ca o femeie era culcata la 
picioarele lui.
9. El a zis: “Cine esti tu?” Ea a raspuns: 
“Eu sunt Rut, slujnica ta; intinde-ti poala 
hainei peste slujnica ta, caci ai drept de 
rascumparare.”

MIERCURI
RUt 3:10-11

10. Si el a zis: “Fii binecuvantata de Domnul, 
fiica! Aceasta fapta de pe urma marturiseste si 
mai mult pentru tine decat cea dintai, ca n-ai 
umblat dupa tineri, saraci sau bogati.
11. Acum, fiica, nu te teme, iti voi face tot ce 
vei zice, caci toata cetatea stie ca esti o femeie 
cinstita.

pROVERBE 31:31
Rasplatiti-o cu rodul muncii ei, si faptele ei 
s-o laude la portile cetatii.

JOI
RUt 3:12-13

12. Este adevarat ca am drept de 
rascumparare, dar este o alta ruda mai 
aproape decat mine.
13. Ramai in noaptea aceasta aici. Si 
maine, daca vrea sa te rascumpere, bine, 
sa te rascumpere; dar daca nu-i place sa te 
rascumpere, te voi rascumpara eu, viu este 
Domnul! Culca-te aici pana dimineata.”

VINERI
RUt 3:14-18

14. Ea a ramas culcata la picioarele lui pana 
dimineata si s-a sculat mai inainte de a se 
putea cunoaste unul pe altul. Boaz a zis: “Sa 
nu stie nimeni ca a intrat o femeie in arie!”
15. Si a adaugat: “Adu mantaua de pe tine 
si tine-o.” Ea a tinut-o, si el a masurat sase 



47LoveGodGreatly.com Săptămâna 3

masuri de orz si le-a pus pe ea. Apoi a intrat 
in cetate.
16. Rut s-a intors la soacra sa, si Naomi a zis: 
“Tu esti, fiica mea?” Rut i-a istorisit tot ce-i 
facuse omul acela.
17. Ea a zis: “Mi-a dat aceste sase masuri de 
orz, zicand: “Sa nu te intorci cu mainile goale 
la soacra ta.”
18. Si Naomi a zis: “Fii linistita, fiica mea, 
pana vei sti cum se va ispravi lucrul acesta, 
caci omul acesta nu va avea odihna pana nu 
va sfarsi lucrul chiar astazi.”

1 tESaLOnICEnI 4:3-4
3. Voia lui Dumnezeu este sfintirea voastra: sa 
va feriti de curvie;
4. fiecare din voi sa stie sa-si stapaneasca vasul 
in sfintenie si cinste,



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 3

Rut 3:1-5
Rut 3:3-4

Luni



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 49

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-

Săptămâna 3

Luni



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 3

Rut 3:6-9
Rut 3:8-9

Marți



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 51Săptămâna 3

Marți



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 3

Rut 3:10-11; Proverbe 31:31
Rut 3:11

Miercuri



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 53

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-

Săptămâna 3

Miercuri



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 3

Rut 3:12-13
Rut 3:12-13

Joi



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 55Săptămâna 3

Joi



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 3

Rut 3:14-18; 1 Thessalonians 4:3-4
Rut 3:14-15

Vineri



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 57

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-

Săptămâna 3

Vineri
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1. În versetele 1-4 Naomi îi dă lui Rut niște instrucțiuni stranii. Ce ar trebui Rut să facă și ce scop au 
acțiunile ei? 

2. Care este reacția lui Boaz la rugămintea lui Rut?

3. Pentru unii, interacțiunea dintre Rut si Boaz a fost neadecvată. Cum ai explica tu ce s-a întâmplat? 

4. De ce a trebuit Boaz întâi să verifice cu celelalte rude cu drept de răscumpărare? 

5. De ce a pus-o Rut pe Boaz să aștepte până dimineața.

Întrebări de Reflectat
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Răspunsul Meu
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Săptămâna 4

Provocarea Săptămânii 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



Mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, 
mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai 

încins cu bucurie.

PSALMUL 30:11
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Scriptura pentru Săptămâna 4

Săptămâna 4

LUNI
RUt 4:1-6

1. Boaz s-a suit la poarta cetatii si s-a 
oprit acolo. Si iata ca cel ce avea drept de 
rascumparare, si despre care vorbise Boaz, 
trecea. Boaz i-a zis: “Hei, cutare, apropie-te, 
stai aici.” Si el s-a apropiat si s-a oprit.
2. Boaz a luat atunci zece oameni dintre 
batranii cetatii si a zis: “Sedeti aici.” Si ei au 
sezut jos.
3. Apoi a zis celui ce avea drept de 
rascumparare: “Naomi, intorcandu-se din 
tara Moabului, a vandut bucata de pamant 
care era a fratelui nostru Elimelec.
4. Am crezut de datoria mea sa te instiintez 
despre aceasta si sa-ti spun: “Cumpara-o, 
in fata locuitorilor si in fata batranilor 
poporului meu. Daca vrei s-o rascumperi, 
rascumpar-o; dar daca nu vrei, spune-mi, ca 
sa stiu. Caci nu este nimeni inaintea ta care 
sa aiba dreptul de rascumparare, si dupa tine, 
eu am dreptul acesta.” Si el a raspuns: “O voi 
rascumpara.”
5. Boaz a zis: “In ziua in care vei cumpara 
tarina din mana Naomei, o vei cumpara in 
acelasi timp si de la Rut, moabita, nevasta 
celui mort, ca sa ridici numele mortului in 
mostenirea lui.”
6. Si cel ce avea drept de rascumparare a 
raspuns: “Nu pot s-o rascumpar pe socoteala 
mea, de frica sa nu-mi stric mostenirea mea; 
ia tu dreptul de rascumparare, caci eu nu pot 
s-o rascumpar.” -

MARȚI
RUt 4:7-10

7. Odinioara in Israel, pentru intarirea unei 
rascumparari sau unui schimb, omul isi 
scotea incaltamintea si o dadea celuilalt: 
aceasta slujea ca marturie in Israel. -
8. Cel ce avea drept de rascumparare a zis, 
dar, lui Boaz: “Cumpar-o pe socoteala ta!” Si 
si-a scos incaltamintea.
9. Atunci Boaz a zis batranilor si intregului 
popor: “Voi sunteti martori azi ca am 
cumparat din mana Naomei tot ce era al lui 
Elimelec, al lui Chilion si al lui Mahlon,
10. si ca mi-am cumparat de asemenea de 
nevasta pe Rut, moabita, nevasta lui Mahlon, 
ca sa ridic numele mortului in mostenirea lui 
si pentru ca numele mortului sa nu fie sters 
dintre fratii lui si din poarta locului lui. Voi 
sunteti martori azi despre aceasta!”

MIERCURI
RUt 4:11-12

11. Tot poporul care era la poarta si batranii 
au zis: “Suntem martori! Domnul sa faca pe 
femeia care intra in casa ta ca Rahela si ca 
Lea, care amandoua au zidit casa lui Israel! 
Arata-ti puterea in Efrata si fa-ti un nume in 
Betleem!
12. Samanta pe care ti-o va da Domnul, 
prin aceasta tanara femeie, sa-ti faca o casa 
asemenea casei lui Peret, care s-a nascut lui 
Iuda din Tamar!”



63LoveGodGreatly.com Săptămâna 4

GEnEZa 29:31
31. Domnul a vazut ca Lea nu era iubita; si 
a facut-o sa aiba copii, pe cand Rahela era 
stearpa.

GEnEZa 30:22
22. Dumnezeu Si-a adus aminte de Rahela, a 
ascultat-o si a facut-o sa aiba copii.

JOI
RUt 4:13-16

13. Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevasta, 
si el a intrat la ea. Domnul a facut-o sa 
zamisleasca, si ea a nascut un fiu.
14. Femeile au zis Naomei: “Binecuvantat 
sa fie Domnul, care nu te-a lasat lipsita azi 
de un barbat cu drept de rascumparare si al 
carui nume va fi laudat in Israel!
15. Copilul acesta iti va inviora sufletul si va fi 
sprijinul batranetilor tale; caci l-a nascut nora 
ta, care te iubeste si care face pentru tine mai 
mult decat sapte fii.”
16. Naomi a luat copilul, l-a tinut in brate si a 
vazut de el.

pSaLmUL 30:11 
Si mi-ai prefacut tanguirile in veselie, mi-
ai dezlegat sacul de jale si m-ai incins cu 
bucurie,

VINERI
RUt 4:17-22

17. Vecinele i-au pus nume, zicand: “Un fiu 
s-a nascut Naomei!” Si l-au numit Obed. 
Aceasta a fost tatal lui Isai, tatal lui David.
18. Iata samanta lui Peret: Peret a fost tatal lui 
Hetron;

19. Hetron a fost tatal lui Ram; Ram a fost 
tatal lui Aminadab;
20. Aminadab a fost tatal lui Nahson; Nahson 
a fost tatal lui Salmon;
21. Salmon a fost tatal lui Boaz; Boaz a fost 
tatal lui Obed;
22. Obed a fost tatal lui Isai; si Isai a fost tatal 
lui David.

matEI 1:1
1. Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui 
David, fiul lui Avraam.

matEI 1:21
21. Ea va naste un Fiu, si-I vei pune numele 
Isus, pentru ca El va mantui pe poporul Lui 
de pacatele sale.”



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 4

Rut 4:1-6
Rut 4:5-6

Luni



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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-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-

Săptămâna 4

Luni



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 4

Rut 4:7-10
Rut 4:9-10

Marți



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 67Săptămâna 4

Marți



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 4

Rut 4:11-12; Geneza 29:31; Gen. 30:22
Rut 4:11-12

Miercuri



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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-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-
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Miercuri



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 4

Rut 4:13-16, Psalmi 30:11 
Rut 4:14-15, Psalmi 30:11 

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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Joi



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj
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CITEȘTE:
SORA:

Săptămâna 4

Rut 4:17-22; Matei 1:1,21
Rut 4:17; Matei 1:21

Vineri



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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-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-
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Vineri
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1. De ce primul bărbat cu drept de răscumpărare asupra lui Rut a refuzat opțiunea? 

2. Ce rol a avut Obed în genealogia biblică? 

3.Cum este povestea lui Rut o ilustrație pentru Hristos și mireasa Lui?  

4. Ce învățăm despre Dumnezeu în cartea Rut? 

5. Ce încurajări găsim în cartea Rut?

Întrebări de Reflectat
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Răspunsul Meu
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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!

Cunoaște aceste adevăruri din Cuvântul lui Dumenzeu….
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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.


