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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 - Petru

 Simon (caracterul lui) CITEȘTE: Ioan 18:10; 13:5-9 SORA: Ioan 13:8-9

 Chemarea “Pescari de oameni” CITEȘTE: Luca 5:1-11 SORA: Luca 5:10-11

 Petru merge pe ape CITEȘTE: Matei 14:22-33 SORA: Matei 14:28-33

 Petru se leapădă de Isus  CITEȘTE: Matei 26:34-35; 74-75 SORA: Matei 34-35; 74-75

 Credința lui Petru îl face curajos CITEȘTE: Matei 16:13-18; Faptele Apostolilor 4:1-13 SORA: Matei 16:18; Faptele Apostolilor 4:13

Săptămâna 2 – Iacov și Ioan
 Chemați de Isus CITEȘTE: Marcu 1:16-20; 3:17 SORA: Marcu 1:20

 Foc din cer  CITEȘTE: Luca 9:51-56 SORA: Luca 9:53-55

 O rugăminte diferită CITEȘTE: Marcu 10:35-45 SORA: Marcu 10:35-38

 Ucenicul preaiubit CITEȘTE: Ioan 13:23; 19:25-26; 20:2; 21:7 SORA: Ioan 19:25-26

 Ioan în Exil și moartea lui Iacov CITEȘTE: Apocalipsa 1:1-11; Faptele Apostolilor 12:1-4 SORA: Apocalipsa 1:9; Faptele Apostolilor 12:1-2

Săptămâna 3 - Ucenicii mai puțin cunoscuți – Iacov, Andrei, Iuda (Thadeu), Bartolomeu (Natanael)
 Iacov, Fiul lui Alfeu (Iacov cel mic) CITEȘTE: Matei 10:2-4; Marcu 15:40 SORA: Matei 10:2-4; Marcu 15:40

 Tadeu (Iuda) CITEȘTE: Ioan 14:15-26 SORA: Ioan 14:22-23

 Andrei îi face cunoștință lui Petru cu Isus CITEȘTE: Ioan 1:35-42 SORA: Ioan 1:40

 Bartolomeu (Natanael) cel onest CITEȘTE: Ioan 1:47; Proverbs 10:9; 1 Peter 3:10-12 SORA: Ioan 1:47; 1 Petru 3:1-12

 Nu toți cei 12 ucenici sunt cunoscuți,dar toți sunt răsplătiți CITEȘTE: Matei 19:22-30 SORA: Matei 19:28-30

Săptămâna 4 - Matei, Simon Zelotul
 Matei CITEȘTE: Matei 9:9-13 SORA: Matei 9:11-13

 Matei CITEȘTE: 1 Ioan 1:8-9 SORA: 1 Ioan 1:9

 Rezistă lăcomiei, fii generoasă CITEȘTE: Eclesiast 5:10; Evrei 13:5; Proverbe 14:21 SORA: Ecl. 5:10; Proverbe 14:21

 Simon Zelotul CITEȘTE: Luca 6:12-15; Romani 12:11 SORA: Romani 12:11

 Suntem făcute să fim pline de râvnă CITEȘTE: Tit 2:11-14 SORA: Tit 2:14

Săptămâna 5 - Toma
 Toma necredinciosul CITEȘTE: Ioan 20:27-29 SORA: Ioan 20:29

 Toma nu crede că Dumnezeu poate purta de grijă CITEȘTE: Ioan 14:1-7 SORA: Ioan 14:5-7

 Toată lumea se luptă cu îndoiala  CITEȘTE: Psalmul 13 SORA: Psalmul 13

 Pericolul Îndoielii CITEȘTE: Iacov 1:5-8 SORA: Iacov 1:5-8

 Credința vine și crește prin Cuvânt CITEȘTE: Romani 10:17; Filipeni 1:6  SORA: Romani 10:17; Filipeni 1:6

Săptămâna 6 – Filip și Iuda Iscarioteanul 
 Filip CITEȘTE: Ioan 6:1-14 SORA: Ioan 6:5-7

 Dumnezeu poartă de grijă  CITEȘTE: Filipeni 4:19; Matei 19:26 SORA: Filipeni. 4:19; Matei 19:26

 Isus este Dumnezeu CITEȘTE: Ioan 14:8-9; 10:30 SORA: Ioan 14:8-9; 10:30

 Iuda Iscarioteanul CITEȘTE: Ioan 13:21-30; Matei 16:14-16; 27:5-7 SORA: Matei 16:14-16 

 Dumnezeu salvează pe cel care se pocăiește CITEȘTE: Romani 3:23; 5:8; 10:9 SORA: Romani 3:23; 5:8; 10:9

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

ZIUA RÃSPUNSURILOR

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

ZIUA RÃSPUNSURILOR

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

ZIUA RÃSPUNSURILOR

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

ZIUA RÃSPUNSURILOR

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

ZIUA RÃSPUNSURILOR

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

ZIUA RÃSPUNSURILOR
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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 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

MULȚI OAMENI știu numele actorilor din filmul lor preferat sau toți jucători iechipei lor preferate.Dar 
puțini creștini cunosc numele tuturor celor 12 apostoli ai lui Isus. Iar numele cellor doisprezece apostoli 
suntan cestea: cel dintâi, Simon, care este numit Petru, și Andrei, fratelelui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, 
fratele lui; Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacov, fiul lui Alfeu, și Tadeu, Simon Zelotul și 
Iuda Iscarioteanul, cel care La trădat pe Isus.(Matei 10.2-4)

Aceștia sunt cei doisprezece barbați aleși de Isus ca să îi devină cei mai apropiați însoțitori și slujitori, 
pe durata lucrării Lui de trei ani. Și ei sunt bărbații a căror viață o vom studia pe perioada acestui studiu 
de 6 săptămâni

Deoarece vom învăța de la cei doisprezece ucenici, este important să știm ce este, de fapt, un ucenic. 
În general, un ucenic este acea persoană, care urmează învățăturile și exemplul unui mentor. Dar 
ucenicii lui Isus erau mai mult decât niște simpli învățăcei. Acești doisprezece au fost chemați să își 
lase familiile, prietenii, serviciul, casa și comfortul, ca să devină ucenicii lui Isus. Ei Îl ascultau, credeau 
în El și Îi urmau exemplul, până la punctul de a-și da propria viață ca să proclame vestea bună a lui Isus 
Hristos. Un ucenic adevărat nu îl vede pe Isus doar ca pe un mentor, ci recunoaște că El e Mesia, 
mai mult decât un guru spiritual, El esteFiul lui Dumnezeu.

În timp ce ne vom uita la cei doisprezece, trebuie să întelegem cine erau ei înviața reală. Multe 
dintre noi suntem tentate să privim anumite personaje biblice ca fiind super spirituale. Oameni ca 
Avraam, Moise, Iosif și David par să aibă o credință mult diferită de cea a unui om normal. Deși toți 
ucenicii au avut un început mai tumultos, se pare că toți, în afară de unul, au ajuns să aibă o credință 
care poate să mute munții. Totuși, trebuie să ne reamintim că toți oamenii din Scriptură – inclusive 
cei doisprezece apostoli- au fost niște oameni normali. Ei erau oameni care, ca mine și ca tine, erau 
departe de a fi perfecți. Și ei aveau probleme cu credința, cu înțelegerea anumitor lucruri, cu egoismul, 
cu îndrăzneala, cu o râvnă nepotrivită și cu frica. Și ei păcătuiau și aveau nevoie disperată de sângele 
sacrificat al Celui pe care Îl urmau.

În acest studiu ne vom uita la toți acești doisprezece bărbați, cu toate defectele lor. Interesant este, 
că poate știm maimulte despre Petru și Ioan, dar nu știm aproape nimic despre ceilalți, cum ar fi 
Bartolomeu sauTadeu. La acești ucenici, mai puțin cunoscuți, vom observa trăsăturile lor de caracter 
pentru care au devenit cunoscuți.

După ce ucenicii au înțeles cine este Isus cu adevărat și după ce Duhul Sfânt s-a pogorât peste 
ei, credința lor a crescut, iar pasiunea lor pentru Salvator s-a aprins. Au devenit bărbați, care nu 
doar că erau gata să își lase casa și familia, cât erau gata să renunțe la viața lor pentru Gloria lui Isus.

Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că ei erau mai speciali decât vreunul dintre noi. Acesta a fost 
rezultatul puterii lui Dumnezeu în ei. Oameni care erau fricoși au prins curaj. Oameni care erau 
ignoranți devin întelepți. Oameni care erauconfuzi în legătura cu destinația și scopul lor au înțeles care 
este chemarea lor

O întalnire reală cu Isus transformă oamenii.
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El dă o viață nouă și un sens nou vieții noastre. El dă pasiune și o direcție clară pentru viața noastră. 
El dă valoare lucrurilor pe care le facem și întelepciune deciziilor pe care trebuie să le luăm.

Pe măsură ce vei studia viețile acestor doisprezece bărbați, nu te uita numai la experiențele lor 
diferite,pe care ei le-au trăit și cum apropierealor de Isus le-a transformat viața, ci caută să vezi 
cum poți să fii și tu transformată.
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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



Ei au scos corăbiile la mal,  

au lăsat totul şi au mers după El.

LUCA 5:11
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Scriptura pentru Saptamana 1

SAPTAMANA 1

LUNI
IOAN 18:10

10 Atunci Simon Petru, care avea o sabie, 
a scos-o şi l-a lovit pe robul marelui preot, 
tăindu-i urechea dreaptă. Numele acelui rob 
era Malchus.

IOAN 13:5-9
5 Apoi a turnat apă într-un lighean şi a 
început să spele picioarele ucenicilor şi să le 
şteargă cu ştergarul cu care era încins. 6 Când 
a ajuns la Simon Petru, acesta I-a zis: – 
Doamne, Tu să-mi speli picioarele?!7 Isus i-a 
răspuns: – Tu nu pricepi acum ce fac Eu, 
dar vei înţelege după aceea. 8 Petru I-a zis: – 
Niciodată nu-mi vei spăla picioarele! Isus i-a 
răspuns: – Dacă nu te spăl, nu vei avea parte 
cu Mine! 9 Simon Petru I-a zis: – Doamne, 
nu doar picioarele, ci şi mâinile şi capul! 

MARȚI
LUCA 5:1-11

1. Pe când Se afla lângă lacul Ghenezaret şi 
Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui 
Dumnezeu,
2. Isus a văzut două corăbii la marginea 
lacului; pescarii ieşiseră din ele să-şi spele 
mrejele.
3. S-a suit într-una din aceste corăbii, care 
era a lui Simon: şi l-a rugat s-o depărteze 
puţin de la ţărm. Apoi a şezut jos şi învăţa pe 
noroade din corabie.
4. Când a încetat să vorbească, a zis lui 
Simon: “Depărteaz-o la adânc şi aruncaţi-vă 
mrejele pentru pescuire.”
5. Drept răspuns, Simon I-a zis: 
“Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi 
n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi 

arunca mrejele!”
6. După ce le-au aruncat, au prins o aşa de 
mare mulţime de peşti că începeau să li se 
rupă mrejele.
7. Au făcut semn tovarăşilor lor care erau în 
cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au 
venit, şi au umplut amândouă corăbiile, aşa 
că au început să se afunde corăbiile.
8. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, 
s-a aruncat la genunchii lui Isus şi I-a zis: 
“Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un 
om păcătos.”
9. Fiindcă îl apucase spaima, pe el şi pe toţi 
cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care 
o făcuseră.
10. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui 
Zebedei, tovarăşii lui Simon. Atunci Isus i-a 
zis lui Simon: “Nu te teme; de acum încolo 
vei fi pescar de oameni.”
11. Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul şi 
au mers după El.

MIERCURI
MATEI 14:22-33

22. Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii 
Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea 
Lui de partea cealaltă, până va da drumul 
noroadelor.
23. După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit 
pe munte să Se roage, singur la o parte. Se 
înnoptase, şi El era singur acolo.
24. În timpul acesta, corabia era învăluită 
de valuri în mijlocul mării; căci vântul era 
împotrivă.
25. Când se îngâna ziua cu noaptea, Isus a 
venit la ei, umblând pe mare.
26. Când L-au văzut ucenicii umblând pe 
mare, s-au înspăimântat şi au zis: “Este o 
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nălucă!” Şi, de frică, au ţipat.
27. Isus le-a zis îndată: “Îndrăzniţi, Eu sunt; 
nu vă temeţi!”
28. “Doamne”, I-a răspuns Petru, “dacă eşti 
Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.”
29. “Vino!”, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din 
corabie şi a început să umble pe ape ca să 
meargă la Isus.
30. Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a 
temut; şi, fiindcă începea să se afunde, a 
strigat: “Doamne, scapă-mă!”
31. Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat şi 
i-a zis: “Puţin credinciosule, pentru ce te-ai 
îndoit?”
32. Şi după ce au intrat în corabie, a stat 
vântul.
33. Cei ce erau în corabie au venit de s-au 
închinat înaintea lui Isus şi I-au zis: “Cu 
adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!”

JOI
MATEI 26:30-35

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

MATEI 26:69-75
69. Petru însă şedea afară în curte. O slujnică 
a venit la el şi i-a zis: “Şi tu erai cu Isus 
Galileeanul!”
70. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor şi i-a 
zis: “Nu ştiu ce vrei să zici.”
71. Când a ieşit în pridvor, l-a văzut o altă 
slujnică şi a zis celor de acolo: “Şi acesta era 
cu Isus din Nazaret.”
72. El s-a lepădat iarăşi, cu un jurământ, şi a 
zis: “Nu cunosc pe Omul acesta!”
73. Peste puţin, cei ce stăteau acolo s-au 
apropiat şi au zis lui Petru: “Nu mai încape 
îndoială că şi tu eşti unul din oamenii aceia, 
căci şi vorba te dă de gol.”
74. Atunci el a început să se blesteme şi să se 
jure, zicând: “Nu cunosc pe Omul acesta!” În 
clipa aceea a cântat cocoşul.
75. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care 
i-o spusese Isus: “Înainte ca să cânte cocoşul, 
te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi a ieşit 
afară şi a plâns cu amar.

VINERI
MATEI 16:13-18

13. Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a 
întrebat pe ucenicii Săi: “Cine zic oamenii că 
sunt Eu, Fiul omului?”
14. Ei au răspuns: “Unii zic că eşti Ioan 
Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia sau unul 
din proroci.”
15. “Dar voi”, le-a zis El, “cine ziceţi că sunt?”
16. Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: “Tu 
eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!”
17. Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: 
“Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă 
nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul 
acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.
18. Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această 
piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile 
Locuinţei morţilor nu o vor birui.
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FAPTELE APOSTOLILOR 4:1-13
1. Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, 
au venit la ei pe neaşteptate preoţii, căpitanul 
Templului şi saducheii,
2. foarte necăjiţi că învăţau pe norod şi 
vesteau în Isus învierea din morţi.
3. Au pus mâinile pe ei şi i-au aruncat în 
temniţă până a doua zi; căci se înserase.
4. Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au 
crezut; şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a 
ridicat aproape la cinci mii.
5. A doua zi, mai marii norodului, bătrânii şi 
cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim,
6. cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, 
Alexandru şi toţi cei ce se trăgeau din neamul 
marilor preoţi.
7. Au pus pe Petru şi pe Ioan în mijlocul lor 
şi i-au întrebat: “Cu ce putere sau în numele 
cui aţi făcut voi lucrul acesta?”
8. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: 
“Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!
9. Fiindcă suntem traşi astăzi la răspundere 
pentru o facere de bine făcută unui om 
bolnav şi suntem întrebaţi cum a fost 
vindecat,
10. s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui 
Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea 
voastră pe deplin sănătos în Numele lui 
Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi 
răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat 
din morţi.
11. El este “Piatra lepădată de voi, zidarii, care 
a ajuns să fie pusă în capul unghiului.”
12. În nimeni altul nu este mântuire: căci nu 
este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor 
în care trebuie să fim mântuiţi.”
13. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi 
a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau 
oameni necărturari şi de rând; şi au priceput 
că fuseseră cu Isus.
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Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 1

Ioan 18:10; 13:5-9
Ioan 13:8-9

Luni



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 19

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-

SAPTAMANA 1

Luni



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

20 LoveGodGreatly.com

CITEȘTE:
SORA:

SAPTAMANA 1

 Luca 5:1-11
Luca 5:10-11

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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Marți



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

22 LoveGodGreatly.com

CITEȘTE:
SORA:

SAPTAMANA 1

 Matei 14:22-33
Matei 14:28-33

Miercuri



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 23

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-

SAPTAMANA 1

Miercuri



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 1

 Matei 26:34-35; 74-75
Matei 34-35; 74-75

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:

SAPTAMANA 1

 Matei 16:13-18; Faptele Apostolilor 4:1-13
Matei 16:18; Faptele Apostolilor 4:13

Vineri



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 27

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-

SAPTAMANA 1

Vineri
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1. Ce trăsături de caracter vezi la Petru?

2. Ce înseamnă să fii pescar de oameni?

3. Ce învătăm despre credință, când citim pasajul în care Petru merge pe apă?

4. De ce s-a lepădat Petru de Isus? Cum ne lepădăm noi de Isus? 

5. Cum l-a schimbat pe Petru, credința matură?

Intrebari de Reflectat
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Raspunsul Meu
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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



Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, 

ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa 

răscumpărare pentru mulţi!”

MARCU 10.45
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Scriptura pentru Saptamana 2

SAPTAMANA 2

LUNI
MARCU 1:16-20

16. Pe când trecea Isus pe lângă Marea 
Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, 
fratele lui Simon, aruncând o mreajă în 
mare, căci erau pescari.
17. Isus le-a zis: “Veniţi după Mine, şi vă voi 
face pescari de oameni.”
18. Îndată, ei şi-au lăsat mrejele şi au mers 
după El.
19. A mers puţin mai departe şi a văzut pe 
Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, 
care, şi ei, erau într-o corabie şi îşi dregeau 
mrejele.
20. Îndată i-a chemat; şi ei au lăsat pe tatăl lor, 
Zebedei, în corabie cu cei ce lucrau pe plată 
şi au mers după El.

MARCU 3:17
17. Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui 
Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, 
care tălmăcit înseamnă: “Fiii tunetului”;

MARȚI
LUCA 9:51-56

51. Când s-a apropiat vremea în care avea să 
fie luat în cer, Isus Şi-a îndreptat faţa hotărât 
să meargă la Ierusalim.
52. A trimis înainte nişte soli, care s-au dus şi 
au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-I 
pregătească un loc de găzduit.
53. Dar ei nu L-au primit, pentru că Isus Se 
îndrepta să meargă spre Ierusalim.
54. Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au 
văzut lucrul acesta, au zis: “Doamne, vrei 
să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i 
mistuie, cum a făcut Ilie?”

55. Isus S-a întors spre ei, i-a certat şi le-a zis: 
“Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi!
56. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă 
sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” Şi 
au plecat în alt sat.

MIERCURI
MARCU 10:35-45

35. Fiii lui Zebedei, Iacov şi Ioan, au venit la 
Isus şi I-au zis: “Învăţătorule, am vrea să ne 
faci ce-Ţi vom cere.”
36. El le-a zis: “Ce voiţi să vă fac?”
37. “Dă-ne”, I-au zis ei, “să şedem unul la 
dreapta Ta, şi altul la stânga Ta, când vei fi 
îmbrăcat în slava Ta.”
38. Isus le-a răspuns: “Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi 
voi să beţi paharul pe care am să-l beau Eu 
sau să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să 
fiu botezat Eu?”
39. “Putem”, au zis ei. Şi Isus le-a răspuns: 
“Este adevărat că paharul pe care-l voi bea Eu 
îl veţi bea, şi cu botezul cu care voi fi botezat 
Eu veţi fi botezaţi;
40. dar cinstea de a şedea la dreapta sau la 
stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau, ci ea 
este numai pentru aceia pentru care a fost 
pregătită.”
41. Cei zece, când au auzit lucrul acesta, au 
început să se mânie pe Iacov şi pe Ioan.
42. Isus i-a chemat la El şi le-a zis: “Ştiţi că 
cei priviţi drept cârmuitori ai Neamurilor, 
domnesc peste ele, şi mai marii lor le 
poruncesc cu stăpânire.
43. Dar între voi să nu fie aşa. Ci oricare va 
vrea să fie mare între voi să fie slujitorul 
vostru;
44. şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi 
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să fie robul tuturor.
45. Căci Fiul omului n-a venit să I se 
slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa 
răscumpărare pentru mulţi!”

JOI
IOAN 13:23

23. Unul din ucenici, acela pe care-l iubea 
Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus.

IOAN 19:25-26
25. Lângă crucea lui Isus, stătea mama Lui şi 
sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, şi 
Maria Magdalena.
26. Când a văzut Isus pe mama Sa, şi lângă ea 
pe ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: 
“Femeie, iată fiul tău!”

IOAN 20:2
2. A alergat la Simon Petru şi la celălalt 
ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: “Au 
luat pe Domnul din mormânt, şi nu ştiu 
unde L-au pus.”

IOAN 21:7
7. Atunci ucenicul pe care-l iubea Isus a zis 
lui Petru: “Este Domnul!” Când a auzit 
Simon Petru că este Domnul, şi-a pus haina 
pe el şi s-a încins, căci era dezbrăcat, şi s-a 
aruncat în mare.

VINERI
APOCALIPSA 1:1-11

1. Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a 
dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi 
lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi 
le-a făcut-o cunoscut, trimiţând, prin îngerul 
Său, la robul Său Ioan
2. care a mărturisit despre Cuvântul lui 
Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos 
şi a spus tot ce a văzut.

3. Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă 
cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile 
scrise în ea! Căci vremea este aproape!
4. Ioan, către cele şapte biserici care sunt 
în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui 
ce este, Celui ce era şi Celui ce vine, şi din 
partea celor şapte duhuri, care stau înaintea 
scaunului Său de domnie,
5. şi din partea lui Isus Hristos, Martorul 
credincios, Cel întâi născut din morţi, 
Domnul împăraţilor pământului! A Lui, 
care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele 
noastre cu sângele Său
6. şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi 
pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie 
slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.
7. Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl 
va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate 
seminţiile pământului se vor boci din pricina 
Lui! Da, Amin.
8. “Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul 
şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, 
“Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel 
Atotputernic.”
9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş 
cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea 
în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se 
cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui 
Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus 
Hristos.
10. În ziua Domnului eram în Duhul. Şi 
am auzit înapoia mea un glas puternic, ca 
sunetul unei trâmbiţe,
11. care zicea: “Eu sunt Alfa şi Omega, Cel 
Dintâi şi Cel de pe Urmă. Ce vezi, scrie 
într-o carte şi trimite-o celor şapte biserici: 
la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, 
Filadelfia şi Laodiceea.”

FAPTELE APOSTOLILOR 12:1-4
1. Cam în aceeaşi vreme, împăratul Irod a 
pus mâinile pe unii din biserică, pentru ca 
să-i chinuiască;
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2. şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
3. Când a văzut că lucrul acesta place 
iudeilor, a mai pus mâna şi pe Petru. - Erau 
zilele praznicului Azimelor. -
4. După ce l-a prins şi l-a băgat în temniţă, 
l-a pus sub paza a patru cete de câte patru 
ostaşi, cu gând ca după Paşti să-l scoată 
înaintea norodului.
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Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 2

 Marcu 1:16-20; 3:17
Marcu 1:20

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-

SAPTAMANA 2

Luni



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 2

 Luca 9:51-56
Luca 9:53-55

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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Marți



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 2

Marcu 10:35-45
 Marcu 10:35-38

Miercuri



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-

SAPTAMANA 2

Miercuri



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

42 LoveGodGreatly.com

CITEȘTE:
SORA:

SAPTAMANA 2

 Ioan 13:23; 19:25-26; 20:2; 21:7
Ioan 19:25-26

Joi



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 43SAPTAMANA 2

Joi



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

Observatie – noteaza 1 sau 2 observatii din pasaj

44 LoveGodGreatly.com

CITEȘTE:
SORA:

SAPTAMANA 2

 Apocalipsa 1:1-11; Faptele Apostolilor 12:1-4
Apocalipsa 1:9; Faptele Apostolilor 12:1-2

Vineri



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 45

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-

SAPTAMANA 2

Vineri
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1. Au ezitat Iacov și Ioan să il urmeze pe Isus? Cum l-ai urmat pe Isus fără ezitare? În ce fel ai ezitat?

2. Iacov și Ioan erau numiți fiii fulgerului. Ce ne spune acest lucru despre caracterul lor?

3. Ce i-au cerut cei doi frați lui Isus? A fost acest lucru un pas al credinței sau o decizie neînteleaptă?

4.  De câteva ori, Ioan este numit cel iubit de Isus. Ce ne spune asta despre prietenia lor? Ce ne spune 
asta despre Isus?

5. Cum au murit Iacov și Ioan?

Intrebari de Reflectat
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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



Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau 

tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau 

holde, pentru Numele Meu, va primi însutit şi 

va moşteni viaţa veşnică.

MATEI 19:29 
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Scriptura pentru Saptamana 3

SAPTAMANA 3

LUNI
MATEI 10:2-4

2. Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel 
dintâi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; 
Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui;
3. Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, 
vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi 
Tadeu;
4. Simon, Canaanitul, şi Iuda Iscarioteanul, 
cel care a vândut pe Isus.

MARCU 15:40
40. Acolo erau şi nişte femei care priveau de 
departe. Printre ele erau Maria Magdalena, 
Maria, mama lui Iacov cel mic şi a lui Iose, şi 
Salome,

MARȚI
IOAN 14:15-26

15. Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.
16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un 
alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;
17. şi anume Duhul adevărului, pe care lumea 
nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi 
nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci 
rămâne cu voi şi va fi în voi.
18. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la 
voi.
19. Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai 
vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu 
trăiesc, şi voi veţi trăi.
20. În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în 
Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu 
sunt în voi.
21. Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela 
Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de 

Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.”
22. Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: “Doamne, 
cum se face că Te vei arăta nouă, şi nu 
lumii?”
23. Drept răspuns, Isus i-a zis: “Dacă Mă 
iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi 
Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi 
vom locui împreună cu el.
24. Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele 
Mele. Şi Cuvântul pe care-l auziţi nu este al 
Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis.
25. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu 
voi.
26. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe 
care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va 
învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de 
tot ce v-am spus Eu.

MIERCURI
IOAN 1:35-42

35. A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din 
ucenicii lui.
36. Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: 
“Iată Mielul lui Dumnezeu!”
37. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste 
vorbe şi au mers după Isus.
38. Isus S-a întors; şi, când i-a văzut că merg 
după El, le-a zis: “Ce căutaţi?” Ei I-au 
răspuns: “Rabi (care tălmăcit înseamnă 
Învăţătorule), unde locuieşti?”
39. “Veniţi de vedeţi”, le-a zis El. S-au dus 
şi au văzut unde locuia; şi în ziua aceea au 
rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea.
40. Unul din cei doi, care auziseră cuvintele 
lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, 
fratele lui Simon Petru.
41. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon 
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şi i-a zis: “Noi am găsit pe Mesia” (care 
tălmăcit înseamnă Hristos).
42. Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis: 
“Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema 
Chifa” (care tălmăcit înseamnă Petru).

JOI
IOAN 1:47

47. Isus a văzut pe Natanael venind la El şi a 
zis despre el: “Iată cu adevărat un israelit în 
care nu este vicleşug.”

PROVERBE 10:9
9. Cine umblă fără prihană, umblă fără 
teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă 
singur de gol. -.

1 PETRU 3:10-12
10. “Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile 
bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele 
de la cuvinte înşelătoare,
11. să se depărteze de rău şi să facă binele, să 
caute pacea şi s-o urmărească.
12. Căci ochii Domnului sunt peste cei 
neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la 
rugăciunile lor. Dar faţa Domnului este 
împotriva celor ce fac răul.”

VINERI
MATEI 19:22-30

22. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a 
plecat foarte întristat; pentru că avea multe 
avuţii.
23. Isus a zis ucenicilor Săi: “Adevărat vă 
spun că greu va intra un bogat în Împărăţia 
cerurilor.
24. Vă mai spun iarăşi că este mai uşor să 
treacă o cămilă prin urechea acului, decât să 
intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.”
25. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au 

rămas uimiţi de tot şi au zis: “Cine poate, 
atunci, să fie mântuit?”
26. Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: “La 
oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la 
Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.”
27. Atunci Petru a luat cuvântul şi I-a zis: 
“Iată că noi am lăsat tot şi Te-am urmat; ce 
răsplată vom avea?”
28. Isus le-a răspuns: “Adevărat vă spun că 
atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de 
domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor 
lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi şedea şi 
voi pe douăsprezece scaune de domnie şi veţi 
judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui 
Israel.
29. Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, 
sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, 
sau holde, pentru Numele Meu, va primi 
însutit şi va moşteni viaţa veşnică.
30. Dar mulţi din cei dintâi vor fi cei din 
urmă, şi mulţi din cei din urmă vor fi cei 
dintâi.



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 3

Matei 10:2-4; Marcu 15:40
Matei 10:2-4; Marcu 15:40

Luni



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-

SAPTAMANA 3

Luni



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 3

 Ioan 14:15-26
Ioan 14:22-23

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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Marți



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 3

 Ioan 1:35-42
Ioan 1:40

Miercuri



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-

SAPTAMANA 3

Miercuri



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 3

 Ioan 1:47; Proverbs 10:9; 1 Peter 3:10-12
Ioan 1:47; 1 Petru 3:1-12

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:

SAPTAMANA 3

 Matei 19:22-30
Matei 19:28-30

Vineri



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 61

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-

SAPTAMANA 3

Vineri
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1. De ce crezi că despre anumiți ucenici nu ni se spun prea multe lucruri?

2.  Ce l-a întrebat Iuda pe Isus și cum i s-a răspuns?

3. De ce crezi că Andrei i-a făcut cunoștință lui Petru cu Isus? Ce a înțeles Andrei despre Isus?

4. Din toate lucrurile, care puteai fi spuse despre Natanael (Bartolomeu), ni se spune că în el nu era 
minciună. Ce ne spune asta despre importanța sincerității? S-ar putea spune același lucru și despre tine? 
Cum transpunem asta în creșterea copiiilor sau cum reacționăm în fața minciunii?

5.   Ucenicii au lăsat totul ca să îl urmeze pe Hristos. Deși unii sunt mai renumiți, toți primesc aceeași 
răsplată. Ce le-a spus Isus că îi așteaptă în cer?

Intrebari de Reflectat
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Raspunsul Meu
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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



Cine dispreţuieşte pe  

aproapele său face un păcat, 

dar ferice de cine are milă de cei nenorociţi. 

PROVERBE 14:21 
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Scriptura pentru Saptamana 4

SAPTAMANA 4

LUNI
MATEI 9:9-13

9. De acolo, Isus a mers mai departe şi a văzut 
pe un om, numit Matei, şezând la vamă. Şi 
i-a zis: “Vino după Mine.” Omul acela s-a 
sculat şi a mers după El.
10. Pe când şedea Isus la masă, în casă, iată că 
au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi şi 
au şezut la masă cu El şi cu ucenicii Lui.
11. Fariseii au văzut lucrul acesta şi au 
zis ucenicilor Lui: “Pentru ce mănâncă 
Învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii?”
12. Isus i-a auzit şi le-a zis: “Nu cei sănătoşi au 
trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.
13. Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: “Milă 
voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am venit să 
chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei 
păcătoşi.”

MARȚI
1 IOAN 1:8-9

8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm 
singuri, şi adevărul nu este în noi.
9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este 
credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să 
ne cureţe de orice nelegiuire.

MIERCURI
ECLESIAST 5:10

10. Cine iubeşte argintul nu se satură 
niciodată de argint, şi cine iubeşte bogăţia 
multă nu trage folos din ea. Şi aceasta este o 
deşertăciune!

EVREI 13:5
10. Cine iubeşte argintul nu se satură 
niciodată de argint, şi cine iubeşte bogăţia 
multă nu trage folos din ea. Şi aceasta este o 
deşertăciune!

PROVERBE 14:21
21. Cine dispreţuieşte pe aproapele său face 
un păcat, dar ferice de cine are milă de cei 
nenorociţi. -

JOI
LUCA 6:12-15

12. În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte 
să Se roage şi a petrecut toată noaptea în 
rugăciune către Dumnezeu.
13. Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii 
Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a 
numit apostoli, şi anume:
14. pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe 
Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip; 
pe Bartolomeu;
15. pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui 
Alfeu; pe Simon, numit zelotul;

ROMANI 12:11
11. În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de 
râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.

VINERI
TIT 2:11-14

11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce 
mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat
12. şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu 
poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum 
cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
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13. aşteptând fericita noastră nădejde şi 
arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mântuitor Isus Hristos.
14. El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să 
ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi 
cureţe un norod care să fie al Lui, plin de 
râvnă pentru fapte bune.



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 4

 Matei 9:9-13
Matei 9:11-13

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-

SAPTAMANA 4

Luni



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 4

 1 Ioan 1:8-9
1 Ioan 1:9

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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Marți



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 4

 Eclesiast 5:10; Evrei 13:5; Proverbe 14:21
Ecl. 5:10; Proverbe 14:21

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-

SAPTAMANA 4

Miercuri



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 4

 Luca 6:12-15; Romani 12:11
Romani 12:11

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:

SAPTAMANA 4

 Tit 2:11-14
Tit 2:14

Vineri



Aplicatie – Noteaza 1 sau 2 aplicatii din pasaj

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

LoveGodGreatly.com 77

-Viziteaza si siteul nostru pentru posturi aditionale pe blog-

SAPTAMANA 4

Vineri
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1. Ce era Matei de meserie și de ce a fost Isus atât de criticat că a interacționat cu el? Cum a răspuns 
Isus criticilor?

2. Indiferent cât de grele sunt păcatele noastre, ce ni se promite dacă ne mărturisim păcatele?

3. Fiindcă era vames, se știa că Matei este puțin lacom. De ce este lăcomia un păcat? Cum te confrunți 
tu cu lăcomia?

4. Simon era cunoscut ca un Zelot. Ce înseamnă asta și ce ne spune acest nume despre personalitatea 
lui? 

5. Și noi am fost create ca să fim pline de râvnă. Cum ar trebui să arate asta în viețile noastre?

Intrebari de Reflectat
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Raspunsul Meu
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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



 Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte 

înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu,  

care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, 

şi ea îi va fi dată.

IACOV 1:5 
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Scriptura pentru Saptamana 5

SAPTAMANA 5

LUNI
IOAN 20:24-29

11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce 
mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat
12. şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu 
poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum 
cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
13. aşteptând fericita noastră nădejde şi 
arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mântuitor Isus Hristos.
14. El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să 
ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi 
cureţe un norod care să fie al Lui, plin de 
râvnă pentru fapte bune.

MARȚI
IOAN 14:1-7

1. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în 
Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.
2. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. 
Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă 
pregătesc un loc.
3. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un 
loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca 
acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.
4. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-
acolo.”
5. “Doamne”, I-a zis Toma, “nu ştim unde Te 
duci; cum putem să ştim calea într-acolo?”
6. Isus i-a zis: “Eu sunt Calea, Adevărul şi 
Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine.
7. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi 
cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo 
Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.”

MIERCURI
PSALMUL 13

1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al 
lui David.) Până când, Doamne, mă vei uita 
neîncetat? Până când Îţi vei ascunde faţa de 
mine?
2. Până când voi avea sufletul plin de griji şi 
inima plină de necazuri în fiecare zi? Până 
când se va ridica vrăjmaşul meu împotriva 
mea?
3. Priveşte, răspunde-mi, Doamne 
Dumnezeul meu! Dă lumină ochilor mei, ca 
să n-adorm somnul morţii,
4. ca să nu zică vrăjmaşul meu: “L-am biruit!” 
Şi să nu se bucure potrivnicii mei, când mă 
clatin.
5. Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu 
inima veselă, din pricina mântuirii Tale:
6. cânt Domnului, căci mi-a făcut bine!

JOI
IACOV 1:5-8

5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte 
înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, 
care dă tuturor cu mână largă şi fără 
mustrare, şi ea îi va fi dată.
6. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se 
îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte 
seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de 
vânt încoace şi încolo.
7. Un astfel de om să nu se aştepte să 
primească ceva de la Domnul,
8. căci este un om nehotărât şi nestatornic în 
toate căile sale.
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VINERI
ROMANI 10:17

17. Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar 
auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

FILIPENI 1:6 
6. Sunt încredinţat că Acela care a început în 
voi această bună lucrare o va isprăvi până în 
ziua lui Isus Hristos.



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 5

 Ioan 20:27-29
Ioan 20:29

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-

SAPTAMANA 5

Luni



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 5

 Ioan 14:1-7
Ioan 14:5-7

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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Marți



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 5

Psalmul 13
Psalmul 13

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:

SAPTAMANA 5

Iacov 1:5-8
Iacov 1:5-8

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

92 LoveGodGreatly.com

CITEȘTE:
SORA:

SAPTAMANA 5

 Romani 10:17; Filipeni 1:6 
Romani 10:17; Filipeni 1:6

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-

SAPTAMANA 5

Vineri
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1. Toma este puțin sceptic. De ce dovezi avea nevoie ca să creadă că Isus a înviat?

2. Toma se confrunta cu siguranța că Isus le va asigura instrucțiuni, după ce va pleca. Cum te confrunți 
cu nesiguranța că Dumnezeu îți va purta de grijă?

3. În ce domenii te lupți cu îndoiala?

4. De ce este periculos să îl punem pe Dumnezeu la îndoială?

5. Cum îți întărești credința?

Intrebari de Reflectat
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Raspunsul Meu
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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



Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi 

prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, 

Hristos a murit pentru noi.

ROMANI 5:8
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Scriptura pentru Saptamana 6

SAPTAMANA 6

LUNI
IOAN 6:1-14

1. După aceea Isus S-a dus dincolo de Marea 
Galileii, numită Marea Tiberiadei.
2. O mare gloată mergea după El pentru că 
vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi.
3. Isus S-a suit pe munte şi şedea acolo cu 
ucenicii Săi.
4. Paştile, praznicul iudeilor, era aproape.
5. Isus Şi-a ridicat ochii şi a văzut că o mare 
gloată vine spre El. Şi a zis lui Filip: “De 
unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce 
oamenii aceştia?”
6. Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru 
că ştia ce are de gând să facă.
7. Filip I-a răspuns: “Pâinile pe care le-am 
putea cumpăra cu două sute de lei, n-ar 
ajunge ca fiecare să capete puţintel din ele.”
8. Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui 
Simon Petru, I-a zis:
9. “Este aici un băieţel care are cinci pâini de 
orz şi doi peşti; dar ce sunt acestea la atâţia?”
10. Isus a zis: “Spuneţi oamenilor să şadă jos.” 
În locul acela era multă iarbă. Oamenii au 
şezut jos, în număr de aproape cinci mii.
11. Isus a luat pâinile, a mulţumit lui 
Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar 
ucenicii le-au împărţit celor ce şedeau jos; de 
asemenea, le-a dat şi din peşti cât au voit.
12. După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor 
Săi: “Strângeţi firimiturile care au rămas, ca 
să nu se piardă nimic.”
13. Le-au adunat deci şi au umplut 
douăsprezece coşuri cu firimiturile care 
rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după 
ce mâncaseră toţi.
14. Oamenii aceia, când au văzut minunea 

pe care o făcuse Isus, ziceau: “Cu adevărat, 
Acesta este Prorocul cel aşteptat în lume.”

MARȚI
FILIPENI 4:19

19. Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate 
trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, 
în Isus Hristos.

MATEI 19:26
14. Ei au răspuns: “Unii zic că eşti Ioan 
Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia sau unul 
din proroci.”
15. “Dar voi”, le-a zis El, “cine ziceţi că sunt?”
16. Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: “Tu 
eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!”

MIERCURI
IOAN 14:8-9

8. “Doamne”, I-a zis Filip, “arată-ne pe Tatăl, 
şi ne este de ajuns.”
9. Isus i-a zis: “De atâta vreme sunt cu voi şi 
nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut 
pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: 
“Arată-ne pe Tatăl”?

IOAN 10:30
30. Eu şi Tatăl una suntem.

JOI
IOAN 13:21-30

21. După ce a spus aceste cuvinte, Isus S-a 
tulburat în duhul Lui, a mărturisit şi a zis: 
“Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi 
Mă va vinde.”
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22. Ucenicii se uitau unii la alţii şi nu 
înţelegeau despre cine vorbeşte.
23. Unul din ucenici, acela pe care-l iubea 
Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus.
24. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine 
este acela despre care vorbea Isus.
25. Şi ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui 
Isus şi I-a zis: “Doamne, cine este?”
26. Isus a răspuns: “Acela căruia îi voi 
întinde bucăţica şi i-o voi da.” Şi a întins o 
bucăţică şi a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon 
Iscarioteanul.
27. Cum a fost dată bucăţica, a intrat Satana 
în Iuda. Isus i-a zis: “Ce-ai să faci, fă repede.”
28. Dar nimeni din cei ce şedeau la masă, n-a 
înţeles pentru ce îi zisese aceste vorbe.
29. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea 
punga, Isus voia să-i spună: “Cumpără ce ne 
trebuie pentru praznic”; sau îi poruncea să 
dea ceva săracilor.
30. Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieşit afară 
în grabă. Era noapte.

MATEI 16:14-16
14. Ei au răspuns: “Unii zic că eşti Ioan 
Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia sau unul 
din proroci.”
15. “Dar voi”, le-a zis El, “cine ziceţi că sunt?”
16. Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: “Tu 
eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!”

MATEI 27:5-7
5. Iuda a aruncat arginţii în Templu şi s-a dus 
de s-a spânzurat.
6. Preoţii cei mai de seamă au strâns arginţii 
şi au zis: “Nu este îngăduit să-i punem în 
vistieria Templului, fiindcă sunt preţ de 
sânge.”
7. Şi după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu 
banii aceia “Ţarina olarului” ca loc pentru 
îngroparea străinilor.

VINERI
ROMANI 3:23

23. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava 
lui Dumnezeu.

ROMANI 5:8
8. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de 
noi prin faptul că, pe când eram noi încă 
păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.

ROMANI 10:9
9. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca 
Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu 
L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 6

 Ioan 6:1-14
Ioan 6:5-7

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-

SAPTAMANA 6

Luni



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 6

 Filipeni 4:19; Matei 19:26
Filipeni. 4:19; Matei 19:26

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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Marți



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 6

 Ioan 14:8-9; 10:30
Ioan 14:8-9; 10:30

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-

SAPTAMANA 6

Miercuri



Scriptura – Scrie pasajul pentru ziua respective

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

SAPTAMANA 6

 Ioan 13:21-30; Matei 16:14-16; 27:5-7
Matei 16:14-16 

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:

SAPTAMANA 6

 Romani 3:23; 5:8; 10:9
Romani 3:23; 5:8; 10:9

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-

SAPTAMANA 6

Vineri
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1. Cum a încercat Isus să îl testeze pe Filip?

2. Filip nu a înteles că la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Când ești și tu tentată să uiți acest 
adevăr?

3. 3. Ce adevăr despre Isus nu reușește Filip să ințeleagă?

4. Ce iubea Iuda cel mai mult? De ce crezi că Iuda s-a sinucis?

5. Dumnezeu îi cheamă pe toți la pocăință și să îl urmeze. Ce se întâmplă când facem acest lucru? Ai 
un păcat pe care Dumnezeu nu vrea să îl ierte? Ce speranță îți dă acest lucru?

Intrebari de Reflectat
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Raspunsul 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.


