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BISERICA ȘI ADEVĂRUL 

Să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, 
care este Biserica Dumnezeului celui viu, 

stâlpul și temelia adevărului. 
(1 Timotei 3:15) 

Bisericile locale oferă cadrul comunitar în care adevărul 
Evangheliei poate fi experimentat.  Credința dată sfinților o dată 
pentru totdeauna (hapax – irepetabil) reprezintă setul de 
învățături biblice care nu poate fi înlocuit sau completat cu noi 
revelații, ci doar aplicat sub călăuzirea Duhului Sfânt în contextul 
cultural și social al fiecărei națiuni și al fiecărei generații.  În 
grupurile mici, vom descoperi împreună cum să aplicăm 
adevărurile divine în viața noastră de fiecare zi. 

Ghidul de studiu nu răspunde la toate întrebările ridicate de text, 
ci încurajează doar meditația și dezbatere. Citiți în textul biblic din 
ghid mai întâi cuvintele bolduite.  Veți avea o idee dspre conținut. 

Deoarece pentru copii, studiul epistolelor este mai dificil, am 
inserat în acest ghid de studiu și întrebări pentru copii. 

În perioada Aprilie – Iunie 2018, vom studia epistolele: Tit, 
Filimon, II și III Ioan, Iuda.  Temele abordate vor fi:  

1. Buna Rânduială în Biserică – (Tit 1:1-16) 

2. Lecțiile Harului Divin – (Tit 2:1-15) 

3. Deprinderea Faptelor Bune – (Tit 3:1-15)  

4. Relații Sănătoase în Biserică – (Filimon v.1-25) 

5. Pericolul Negării lui Isus – (2 Ioan v.1-13) 

6. Ispita Întâietății – (3 Ioan v.1-14) 

7. Adevăratul Test al Adevărului (Iuda v. 1-25) 

* În trei duminici din perioada următoare, grupurile se vor implica 
în misiune în bisericile mici, în proiecte sociale, în evanghelizare, 
etc. Slujirea împreună consolidează unitatea grupului.  Două sau 
mai multe grupuri pot sluji împreună. 

** Misiune și slujire într-una din duminicile din Mai și Iunie, 2018 
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.Epistola lui Pavel către Tit 
 - Capitolul 1 - 

1. Pavel,  

 rob al lui Dumnezeu şi  

 apostol al lui Isus Hristos,  

  potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi  

  cunoştinţa adevărului care este potrivit cu evlavia,  

2.  în nădejdea vieţii veşnice,  

  făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu,  

  care nu poate să mintă,  

3.  ci Şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui,  

  prin propovăduirea care mi-a fost încredinţată,  

  după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru; -  

4. către Tit,  

 adevăratul meu copil în credinţa noastră a amândurora:  

 Har şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi  

 de la Isus Hristos, Mântuitorul nostru!  

5. Te-am lăsat în Creta  

 ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit  

 şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate,  

după cum ţi-am poruncit:  

6.   dacă este cineva fără prihană,  

  bărbat al unei singure neveste,  

  având copii credincioşi,  

   care să nu fie învinuiţi de destrăbălare  sau  

   neascultare.  

7. Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu,  

trebuie să fie fără prihană;  

 nu încăpăţânat,  

 nici mânios,  

 nici dedat la vin,  

 nici bătăuş,  

 nici lacom de câştig mârşav;  
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8.  ci să fie  

  primitor de oaspeţi,  

  iubitor de bine,  

  cumpătat, drept,  

  sfânt, înfrânat;  

9.  să se ţină de Cuvântul adevărat,  

  care este potrivit cu învăţătura,  

 pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă     

 și să înfrunte pe potrivnici.  

10. În adevăr,  

 mai ales printre cei tăiaţi împrejur,  

 sunt mulţi nesupuşi,  

  flecari şi amăgitori,  

11.   cărora trebuie să li se astupe gura.  

Ei buimăcesc familii întregi,  

  învăţând pe oameni, pentru un câştig urât,  

  lucruri pe care nu trebuie să le înveţe.  

12. Unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis:   

  "Cretanii sunt totdeauna nişte mincinoşi,  

      nişte fiare rele, nişte pântece leneşe."  

13. Mărturia aceasta este adevărată.  

       De aceea mustră-i aspru,  

  ca să fie sănătoşi în credinţă și 

14.   să nu se ţină de basme evreieşti  

  şi de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr.  

15. Totul este curat pentru cei curaţi;  

       dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi,  

  nimic nu este curat:  

  până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate.  

16. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu,  

  dar cu faptele Îl tăgăduiesc,  

  căci sunt o scârbă:  

  nesupuşi şi netrebnici pentru orice faptă bună.  
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BUNA RÂNDUIALĂ 

(LECȚIA 1 – Tit cap. 1) 

„Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii,  
ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților.” 

(1 Corinteni 14:33) 

Învățătorii falși, cu aroganța unei spiritualități pretins ”mai profunde”, 
aduceau tulburare și dezbinare în biserici. „Vă îndemn, fraților, să vă 
feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care 
ați primit-o.  Depărtați-vă de ei.” (Romani 16:17)         

Luni – Citește: Tit 1:1 – 3  

Pavel se prezintă și în această epistolă, rob al lui Dumnezeu și apostol 
al lui Isus Hristos.  În Scripturi, obed Iahve – robul Domnului se referă 
la prooroci, preoți și regi, dar mai presus de orice la Mesia. ”Apostol  = 
trimis” -  arată autoritatea în care Pavel își îndeplinește misiunea. 

Ce legătură există între slujba apostolului Pavel, credința aleșilor lui 
Dumnezeu, cunoștința adevărului și evlavie?   

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Ce loc ocupă nădejdea vieții veșnice în propovăduirea lui Pavel?  
Ce înseamnă că Dumnezeu a promis această viață, înainte de veșnicii? 
În ce constă garanția împlinirii acestei promisiuni?  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Când cineva spunea: „Sunt robul majestății voastre!”, se referea atât 
la supunere și ascultare, cât și la poziția de înalt demnitar sau slujitor 
de încredere al regelui.  Apostolul este ambasadorul, trimisul regelui. 

Cum ai putea să fii și tu un ”mic ambasador” al lui Hristos în lume?  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Marți – Citește: Tit 1:1 – 9  

Tit, unul din colaboratorii apropiați ai lui Pavel era grec (Galat. 2:3). El 
a fost trimis de Pavel în orașul Corint pentru a îndeplini câteva misiuni. 
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„Am rugat pe Tit să vină să vă vadă” (2 Corinteni 12:18). Raportul adus 
de Tit a fost motiv de bucurie pentru Pavel: „Ne-am bucurat și mai 
mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a fost răcorit de voi toți.  El are o și 
mai mare dragoste pentru voi, când își aduce aminte de ascultarea 
voastră a tuturor și de primirea pe care i-ați făcut-o, cu frică și 
cutremur.”  (2 Corint. 7:13-15).  Pavel i-a încredințat lui Tit strângerea 
de ajutoare în bisericile Macedoniei și în Corint, pentru credincioșii din 
Ierusalim. (2 Corint. 8:6 și 16).  „Tit este părtașul și tovarășul meu de 
lucru în mijlocul vostru” – mărturisește apostolul Pavel (2 Corint. 8:23).   

Ce învățăm din grija pentru biserici a lui Pavel și a colaboratorilor săi? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Harul este ”darul nemeritat” al bunătății dragostei lui Dumnezeu 
oferit nouă în Isus Hristos.  Harul ne aduce atât pacea cu Dumnezeu, 
cât și pacea lui Dumnezeu care ne ocrotește gândurile și sentimentele 
prin încrederea în Hristos Isus (2 Corinteni 5:18-20; Filipeni 4:7). 

Ce înseamnă să te împaci cu Dumnezeu? Dar să ai pacea Lui? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Iudei și prozeliți din Creta au auzit Evanghelia în Ziua Cincizecimii la 
Ierusalim (Fapte 2:7-11).  Aceștia au inființat primele biserici în Creta.  

Ce misiune trebuia să îndeplinească Tit în bisericile din insula Creta?   

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Miercuri – Citește: Tit 1:5-9 

Din expresia „te-am lăsat” se înțelege că Pavel a fost în Creta. Știm că 
Pavel și Barnaba au statornicit biserici organizate în misiunea lor.  
Evanghelizarea și ucenicia erau urmate de rânduirea prezbiterilor în 
biserici (Fapte 14:21-23). În Creta, Tit trebuia să rânduiască prezbiteri. 

De ce este important ca bisericile să aibă lideri calificați dpdv spiritual? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 
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Prezbiter și episcop reprezintă aceeași slujbă, de păstorire și cârmuire 
(Fapte 20:28). Păstorul trebuie să fie un bun ispravnic al lui Dumnezeu: 
„Iată cum trebuie să fim priviți noi: ca niște slujitori ai lui Hristos și ca 
niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Ce se cere de la ispravnici este 
ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui.” (1 Corinteni 
4:1-2).  Ispravnicul nu este proprietar, ci administrator (1 Petru 5:1-3). 

Cum evaluează Dumnezeu lucrarea fiecărui slujitor? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Un soț credincios și un tată bun își iubește soția și copiii.  El nu trebuie 
să fie nici încăpățânat, nici mânios, nici bătăuș, nici deprins cu băutura. 

Cum crezi că ar trebui să fie tatăl tău chiar dacă nu este păstor? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Joi – Citește: Tit 1:5 – 9  

Criteriile stabilite în Cuvântul lui Dumnezeu pentru liderii duhovnicești 
nu fluctuează, ci sunt aceleași, în Creta, ca în Efes.  Compară cele două 
liste din 1 Timotei 3:1-7 și Tit 1:6-9. Nu sunt excluși cei necăsătoriți, 
nici cei ce s-au recăsătorit după ce au rămas văduvi.  Copiii care sunt 
sub autoritatea părintească trebuie să aibă o purtare bună.  Asumarea 
responsabilității față de familie este vitală pentru slujirea în biserică. 

Ce înseamnă că trăirea și slujirea creștină trebuie să înceapă în familie?   

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Părinții ar trebui să-și învețe copiii să fie credincioși.  Cu atât mai mult 
ar trebui să facă acest lucru cei ce slujesc în biserică.  Prin ascultarea 
lor, copiii își pot ajuta părinții să fie buni slujitori în biserică. 

Ce te împiedică uneori să fii ascultător de părinți? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 
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Vineri – Citește: Tit 1:10 – 16 

Păstorii trebuie nu doar să hrănească și să îngrijească turma lui Hristos, 
ci și să o protejeze (Ioan 21:15-17; 10:12-13; Fapte 20:29-31).   

Învățătorii falși refuză să se supună învățăturii sănătoase și autorității 
liderilor recunoscuți de biserică. Acești învățători sunt flecari deoarece 
vorbesc și se țin de nimicuri, și sunt ei înșiși de nimic (Ieremia 2:5).  

De ce ar trebui înfruntați astfel de oameni? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Pentru copii: 

Cine sunt eroii tăi pe care îi îndrăgești cel mai mult? De ce? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Sâmbătă – Citește: Tit 1:10 – 16 

Apostolul citează din Epimenides pentru a avertiza asupra pericolului 
obiceiurilor moștenite de Cretani. Evanghelia ne schimbă și ne face 
responsabili. Oare, cât de mult a atins Evanghelia, conștiința națiunii 
române? Mustrarea, îi ajută pe credincioși să fie sănătoși în credință. 
Testul învățăturii îl reprezintă: (1) Originea – învățătură divină sau 
umană, revelație sau tradiție; (2) Esența – se ocupă de ceea ce este în 
inimă sau doar de ritual; (3) Rezultatul –  produce transformare sau 
numai conformare. Totul este curat pentru cei curați, spune Pavel 
referitor la dietă.  Curăția este una interioară, a inimii și nu exterioară.  

Cum poate fi negat Dumnezeu de către cei ce spun că Îl cunosc? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Pentru copii: 

Minciuna, răutatea și lenea ar trebui să fie descurajate în orice familie, 
și cu atât mai mult în familiile celor credincioși. Atitudinea față de 
părinți, prieteni și colegi arată ce credem cu adevărat. 

Cum reacționezi când părinții sau învățătorii te mustră?  

________________________________________________________  

________________________________________________________  
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Capitolul 2 

1. Tu însă vorbeşte lucruri  

  care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă.  

2. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji,  

  vrednici de cinste, cumpătaţi,  

  sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare.  

3. Spune că femeile în vârstă trebuie  

  să aibă o purtare cuviincioasă,  

  să nu fie nici clevetitoare,  

  nici dedate la vin;  

  să înveţe pe alţii ce este bine,  

4. ca să înveţe pe femeile mai tinere  

  să-şi iubească bărbaţii şi copiii;  

5.   să fie cumpătate,  

  cu viaţa curată,  

  să-şi vadă de treburile casei,  

  să fie bune,  

  supuse bărbaţilor lor,  

pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.  

6. Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri  

  să fie cumpătaţi  

7. şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune,  

  în toate privinţele.  

Iar în învăţătură, dă dovadă  

  de curăţie,  

  de vrednicie,  

8.   de vorbire sănătoasă şi fără cusur,  

  ca potrivnicul să rămână de ruşine  

  şi să nu poată să spună nimic rău de noi.  

9. Sfătuieşte pe robi  

  să fie supuşi stăpânilor lor,  

  să le fie pe plac în toate lucrurile,  
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  să nu le întoarcă vorba,  

10.   să nu fure nimic,  

ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie,  

ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu,  

  Mântuitorul nostru.  

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 și 

  să trăim în veacul de acum  

   cu cumpătare,  

   dreptate  

   și 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.  

15. Spune lucrurile acestea,  

 sfătuieşte şi mustră cu deplină putere.  

 Nimeni să nu te dispreţuiască. 
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LECȚII ALE HARULUI DIVIN 

(LECȚIA 2 – Tit cap. 2) 

Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină,  
iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii. 

(Proverbe 6:23) 

Ai avut vreodată nevoie de un sfat ca de o candelă în noapte? Oare   
prețuiești învățătura Scripturii ca o lumină pe cărare? Cu ce preț ai 
refuzat mustrarea?  Ești pregătit să renunți la încăpățânare? 

Luni – Citește: Tit 2:1 – 5  

Învățătorii falși nu trăiau ceea ce învățau pe alții, ci doar ceea ce le 
convenea. „Tu însă” – scrie Pavel, trebuie să înveți și să trăiești altfel. 

 Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, și nu se ține 
 de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de 
 învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie; ba încă are 
 boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte (1 Tim. 6:3) 

Cum deosebești învățătura sănătoasă de învățătura falsă? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Enumeră sfaturile pentru bătrâni, femei în vârstă și femei tinere: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Ca ucenici ai Domnului Isus, bunicii și părinții mai au încă multe de 
învățat.  Cu atât mai mult copiii trebuie să fie gata să învețe.  

Cum te ajută școala biblică și grupurile mici să înveți Cuvântul? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Marți – Citește: Tit 2:6 – 8  

Tit trebuie să fie un exemplu pentru biserică în toate privințele, în 
fapte bune, în puritate, în hărnicie, în slujire, în vorbire sănătoasă. Un 
păstor nu-și poate permite un limbaj vulgar și neîngrijit. Iar cea mai 
bună predică a unui păstor este viața lui. O biserică nu va ajunge mai 
departe decât liderii ei.  Ipocrizia va ruina slujirea! 
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Cum îți alegi modelele pe care ai vrea să le urmezi în viață?   

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Ce influență exerciți prin învățătura și pilda care o dai altora? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Duminica este destul de ușor să te porți frumos în biserică.   
Dar cum te porți în timpul săptămânii, în familie și la școală? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Miercuri – Citește: Tit 2:9 – 10  

Pavel îndeamnă la respect față de autoritate. Astăzi, acest îndemn se 
adresează celor ce sunt angajați. În alte epistole, Pavel s-a adresat  
stăpânilor de sclavi: „Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei; feriți-vă 
de amenințări, ca unii care știți că Stăpânul lor și al vostru este în cer 
și că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului. (Efeseni 6:8-9) Biblia 
are un îndemn clar și pentru angajatori.  Oamenii sunt mai importanți 
decât profitul. Evanghelia schimbă relațiile umane din temelii. 

Cum poți face cinste învățăturii lui Dumnezeu la locul tău de muncă? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

De ce Evanghelia schimbă mai profund societatea decât revoluția? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Apostolul ar spune: Copii respectați-vă profesorii! Iar acest respect 
înseamnă lipsă de obrăznicie. Când îi respecți pe alții, când nu copiezi 
și nu plagiezi, dai dovadă de credincioșie față de Dumnezeu. 

Cum poți să faci cinste învățăturii Domnului Isus la școală? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 
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Joi – Citește: Tit 2:11 – 13 

Ar trebui să memorăm următoarele versete:  

 Căci harul lui Dumnezeu,  
 care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat  
 şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti  
 și să trăim în veacul de acum cu cumpătare,  dreptate și evlavie, 
 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei  
 marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. 

Harul s-a arătat deplin în Domnul Isus Hristos: „Și noi toți am primit 
din plinătatea Lui și har după har; căci Legea a fost dată prin Moise, 
dar harul și adevărul a venit prin Isus Hristos.” (Ioan 1:16-17)  

Cine este Cel pe care Îl așteptăm?  Cum este numit Isus? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Învățătura sănătoasă ne păzește de legalismul religios care produce 
ipocrizie și de libertinismul moral care abuzează de har. 

Cum te motivează arătarea în slavă a lui Isus să trăiești pentru El? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Pentru copii: 

Domnul Isus a spus: „Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci 
Împărăția cerurilor este a celor ca ei.” (Matei 19:14). 

De ce crezi că Domnul Isus iubește în mod deosebit copiii?  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Vineri – Citește: Tit 2:11 – 13 

Harul lui Dumnezeu ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea sau lipsa de 
evlavie şi cu poftele lumeşti (pofta firii pământești, pofta ochilor și 
lăudăroșia vieții – 1 Ioan 2:16).  Ne place să cântăm despre harul lui 
Dumnezeu, nu-i așa?  Dar cum urmăm îndemnurile lui?  

În ce măsură ești motivat să aplici această primă lecție a harului? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 
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Totodată, harul ne învaţă să trăim în veacul de acum cu cumpătare 
(moderație), dreptate și evlavie.  „Ți s-a arătat omule, ce este bine, și 
ce altceva cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești 
mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? (Mica 6:8)  

Ce înțelegi prin smerenie, milă și dreptate? Cum le poți cultiva? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Pentru copii: 

A rupe înseamnă a pune capăt la ceva.  La ce ar trebui să renunți? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Sâmbătă – Citește: Tit 2:1 – 15 

Răscumpărarea înseamnă „a elibera un sclav plătind un preț”.  Noi toți 
am fost sclavi ai păcatului.  Un sclav nu face ce vrea el, ci numai ce i se 
poruncește. Am fost răscumpărați din robia păcatului, să-I aparținem 
lui Hristos.  El S-a dat pe Sine ca preț de răscumpărare pentru noi.   

Cât de mult prețuiești harul care continuă să te elibereze? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Pavel este preocupat de mărturia sfinților într-o lume fără Hristos.  
Femeile tinere trebuie să se poarte în așa fel încât să nu fie vorbit de 
rău Cuvântul lui Dumnezeu.  Slujitorii bisericii să trăiască, să vorbească 
și să învețe astfel încât potrivnicul să nu poată spune nimic rău de noi. 
Sclavii credincioși să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu. 

În ce măsură te lupți să fii o mărturie a harului pentru cei din jur?  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Atunci când te enervezi că nu ești lăsat să te joci pe internet, s-ar putea 
să fie un semn de robie.  Jocul a devenit stăpânul tău!   

Cum crezi că te poate ajuta Domnul Isus să fii ascultător de părinți? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  
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Capitolul 3 

1. Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor,  
  să-i asculte,  
  să fie gata să facă orice lucru bun,  
2.   să nu vorbească de rău pe nimeni,  
  să nu fie gata de ceartă,  
  ci cumpătaţi,  
  plini de blândeţe faţă de toţi oamenii.  
3. Căci şi noi eram altădată fără minte,  
  neascultători,  
  rătăciţi,  
  robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri,  
  trăind în răutate şi în pizmă,  
  vrednici să fim urâţi  
  şi urându-ne unii pe alţii.  

4. Dar, când s-a arătat  
  bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,    
  şi dragostea Lui de oameni,  
5. El ne-a mântuit,  
  nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire,  
  ci pentru îndurarea Lui,  
  prin spălarea naşterii din nou  
  şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,  
6.    pe care L-a vărsat din belşug peste noi,  
   prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru;  

7. pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui,  
 să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice.  

8. Adevărat este cuvântul acesta  
 şi vreau să spui apăsat aceste lucruri,  
 pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu  
 să caute să fie cei dintâi în fapte bune.  
 Iată ce este bine şi de folos pentru oameni!  

9. Dar de întrebările nebune,  
 de înşirările de neamuri,  
 de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege,  
 fereşte-te,  
 căci sunt nefolositoare şi zadarnice.  
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10. După întâia şi a doua mustrare,  
  depărtează-te de cel ce aduce dezbinări,  
11.   căci ştim că un astfel de om este un stricat  
  şi păcătuieşte,  
  de la sine fiind osândit.  

12. Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic,  
  grăbeşte-te să vii la mine în Nicopoli,  
  căci acolo m-am hotărât să iernez.  
13. Ai grijă de legiuitorul Zena şi Apolo  
 să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor.  
14. Trebuie ca şi ai noştri să se deprindă  
  să fie cei dintâi în fapte bune,  
  pentru nevoile grabnice,  
  şi să nu stea neroditori.  

15. Toţi cei ce sunt cu mine îţi trimit sănătate.  
 Spune sănătate celor ce ne iubesc în credinţă.  
 Harul să fie cu voi cu toţi! Amin. 

            *** 

DEPRINDEREA FAPTELOR BUNE 

(LECȚIA 3 – Tit cap. 3) 

„Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, 
ca ei să vadă faptele voastre bune 

și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.”  (Matei 5:16) 

În capitolul întîi Pavel vorbește despre buna rânduială în biserică; în 
capitolul doi îndreaptă atenția credincioșilor spre purtarea în familie; 
iar în capitolul trei, despre responsabilitatea bisericii în societate. 

Luni – Citește: Tit 3:1 – 3  

Există adevăruri care trebuie amintite mereu din pricina neputinței firii 
noastre pământești. (Filipeni 3:1; 2 Timotei 2:14; 2 Petru 1:12-13; 3:2)  
Creștinul este chemat să respecte autoritatea civilă deoarece ordinea 
socială chiar dacă adesea este nedreaptă este mai bună decât anarhia.   
Credincioșii sunt chemați să susțină și să se implice în orice lucru bun.  
Acest îndemn al apostolului trasează granițele implicării creștinului în 
societate.  El nu se poate implica în ceea ce este abuziv, nedrept și rău. 

Cum înțelegi afirmația lui Isus: „Dați cezarului ce este al cezarului și lui  
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Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Ce atitudine trebuie să ai față de toți oamenii?  De ce? (Vezi: Tit 3:2-3) 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Copiii sunt fără răutate, iertători și smeriți.  Dar adesea sunt creduli și 
ușor influențabili. (Efeseni 4:4:14; 1 Corinteni 14:20; Matei 18:3-4)  

Cum te ferești de cei ce te îndeamnă la rele sau să vorbești urât? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Marți – Citește: Tit 3:4 – 7  

Biblia spune că suntem mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu 
ne lăudăm înaintea lui Dumnezeu (Efes. 2:8-9). Dar, credința autentică 
rodește fapte bune (Iacov 2:17-18). Suntem mântuiți prin credință 
pentru fapte bune! Iar, faptele bune sunt stabilite mai dinainte de 
Dumnezeu ca să umblăm în ele. Astfel, ele sunt tema de casă pentru 
formarea noastră. În măsura în care ne facem temele, Dumnezeu 
lucrează în noi și astfel devenim lucrarea Lui, în Hristos (Efeseni 2:10). 

Cum a lucrat Dumnezeu în tine prin faptele bune pe care le-ai urmat? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Pentru copii: 

Ce s-ar întâmpla dacă părinții te-ar ajuta și ar face temele în locul tău? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Miercuri – Citește: Tit 3:8  

Expresia ”să spui apăsat” apare și în 1 Timotei 6:2.  Credința poate fi 
reprezentată prin rădăcinile unui pom, iar faptele, prin roadele lui.  
Dacă vrei să știi că un pom are rădăcini sănătoase este suficient să-i 
privești roadele.  Evidența autenticității sunt roadele (Matei 7:15-20).  
Cei ce Îl tăgăduiesc pe Dumnezeu prin viața lor sunt netrebnici pentru  
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orice faptă bună. O văduvă ca să fie trecută în lista de ajutoare a 
bisericii trebuie să fi dat ajutor la orice faptă bună (1 Timotei 5:10). Un 
păstor ca Tit trebuie să fie pildă de fapte bune (Tit 2:7).  Hristos ne-a 
răscumpărat din fărădelege, ca să fim plini de râvnă pentru fapte bune 
(Tit 2:14).  Credincioșii ar trebui să fie cei dintâi în fapte bune (Tit 3:8), 
și chiar să se deprindă să fie cei dintâi în fapte bune (Tit 3:14).   

Ce efect au aceste îndemnuri în viața ta? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Încercuiește care dintre cei doi pomi are rădăcini sănătoase: 

A                        B  

Joi – Citește: Tit 3:9 – 11  

Se spune că cei ce sunt preocupați de dezbateri fără sfârșit asupra a 
tot felul de lucruri minore în ce privește credința, fie ascund ceva de 
ordin moral, fie sunt nesiguri și nefericiți în familie sau la locul de 
muncă. „Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde numai se 
vorbește, este lipsă.” (Proverbe 14:23).  Se spune că în general 20% 
dintre membrii unei biserici ocupă 80% din timpul unui păstor, iar 20% 
dintre membrii bisericii îndeplinesc 80% din slujirile necesare unei 
biserici. Când nevoile sunt reale statisticile sunt irelevante. Exemplu 
este pilda păstorului care caută oia pierdută. Un păstor nu ar trebui să 
risipească timpul necesar slujirii eficiente pentru a satisface curiozități.  

Cum poți ajuta la slujirea mai eficientă în biserică?   

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Există o categorie de oameni care strecoară erezii nimicitoare și 
produc dezbinare.  Acești oameni trebuie confruntați (Tit 1:10-11).  
Dacă nu primesc mustrarea și nu se pocăiesc trebuie izolați pentru  
protejarea celor sinceri.  Biserica Îl glorifică pe Dumnezeu în unitate.  
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Cum poate fi prevenită dezbinarea în biserică?   

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Ce faci când cineva se ceartă cu tine pentru nimicuri?   

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Vineri – Citește: Tit 3:12– 15 

Tit trebuie să îndemne bisericile din insula Creta să susțină cheltuielile 
de călătorie ale colaboratorilor lui Pavel.  Desigur apostolul Pavel se 
referă și la nevoile urgente care apar în jurul nostru.  Credincioșii ar 
trebui să nu stea neroditori.  Un credincios autentic nu poate parazita 
nici în biserică, nici în familie, nici în societate.  

Ce înseamnă să trăiești o viață neroditoare? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Pentru copii: 

Care sunt colaboratorii lui Pavel amintiți aici? Ce știi despre ei?  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Sâmbătă – Citește: Tit 3:1 – 15 

Cum te raportezi la autorități? Dar la ceilalți oameni? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

De ce nu ne putem mântui prin fapte?  Care este rolul faptelor bune? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Pentru copii: 

Deprinderea înseamnă obicei.  Ce fapte bune obișnuiești să faci? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  
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Epistola lui Pavel către Filimon 

1. Pavel, întemniţat al lui Isus Hristos,  
    şi fratele Timotei,  
 către preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru,  
2.  către sora Apfia și 
 către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi  
 către biserica din casa ta:  

3. Har şi pace  
 de la Dumnezeu, Tatăl nostru,  
 şi de la Domnul Isus Hristos!  

4. Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu  
 ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,  
5.  pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus 
 şi dragostea faţă de toţi sfinţii.  

6. Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă  
  să se arate prin fapte,   
  care să dea la iveală  
  tot binele ce se face între noi în Hristos.  

7. În adevăr,  
  am avut o mare bucurie  
  şi mângâiere pentru dragostea ta,   
fiindcă, frate,  
  inimile sfinţilor au fost înviorate prin tine.  

8. De aceea,  
  măcar că am toată slobozenia în Hristos  
  să-ţi poruncesc ce trebuie să faci,  
9. vreau mai degrabă să-ţi fac o rugăminte  
  în numele dragostei,  
  eu, aşa cum sunt, bătrânul Pavel;  
  iar acum întemniţat pentru Hristos Isus.  
10. Te rog pentru copilul meu  
  pe care l-am născut în lanţurile mele:  
  pentru Onisim,  
11.   care altădată ţi-a fost nefolositor,  
  dar care acum îţi va fi folositor  
  şi ţie şi mie.  
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12. Ţi-l trimit înapoi, pe el,  
  inima mea.  

13. Aş fi dorit să-l ţin la mine  
  ca să-mi slujească în locul tău  
  cât sunt în lanţuri pentru Evanghelie.  

14. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta,  
  pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit,  
  ci de bunăvoie.  

15. Poate că el a fost despărţit de tine, pentru o vreme,  
  tocmai ca să-l ai pentru veşnicie,  
16.   dar nu ca pe un rob,  
  ci mult mai presus decât pe un rob:  
  ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine,  
  şi cu atât mai mult de tine,  
  fie în chip firesc, fie în Domnul!  

17. Dacă mă socoteşti, dar, ca prieten al tău,  
  primeşte-l ca pe mine însumi.  
18. Şi, dacă ţi-a adus vreo vătămare  
  sau îţi este dator cu ceva,  
  pune aceasta în socoteala mea.  
19. Eu, Pavel "voi plăti" - scriu cu mâna mea –  
  ca să nu-ţi zic că tu însuţi te datorezi mie.  
20. Da, frate,  
 fă-mi binele acesta în Domnul  
 şi înviorează-mi inima în Hristos!  

21. Ţi-am scris bizuit pe ascultarea ta,  
 şi ştiu că vei face chiar mai mult decât îţi zic.  

22. Totodată, pregăteşte-mi un loc de găzduire,  
 căci trag nădejde să vă fiu dăruit,  
 datorită rugăciunilor voastre.  
23. Epafras,  
  tovarăşul meu de temniţă în Hristos Isus, 
  îţi trimite sănătate;  
24.  tot aşa şi Marcu, Aristarh, Dima, Luca,  
  tovarăşii mei de lucru.  

25.  Harul Domnului nostru Isus Hristos  
  să fie cu duhul vostru!  Amin. 
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RELAȚII SĂNĂTOASE ÎN BISERICĂ 

(LECȚIA 4 – Filimon) 

„Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, 
care să dea la iveală tot binele care se face între noi în Hristos.”   

(Filimon v.6) 

O epistolă atât de mică și un conținut atât de bogat! Iată o radiografie 
a relațiilor autentice în Hristos ale credincioșilor din bisericile primare!  
Tema principală este IERTAREA. Pavel era în Roma, iar Filimon era în 
Colose.  Sclavul Onisim reprezintă puntea de legătură între cei doi. 
Biserica din Colose a luat ființă în urma slujirii lui Pavel în Efes (Fapte 
19:8-10).  Biserica din Colose a fost înființată de Epafras (Coloseni 1:7). 

Luni – Citește: Filimon v. 1-25; Coloseni 4:7-18 și Efeseni 6:18-22 

Din închisoarea Romei, apostolul Pavel a trimis prin Tihic epistolele 
către Efeseni, Coloseni și foarte probabil și epistola către Filimon.  

Notează versetele care arată situația în care se afla Pavel. Subliniază 
cuvintele: întemnițat, temniță, lanțuri. Al cui întemnițat era Pavel? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Ce preocupări avea Pavel în timp ce era în lanțuri? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Cum crezi că era închisoarea în care se afla Pavel? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Citește: Fapte 16:22-25 și Filipeni 4:4.  De ce crezi că se bucura Pavel? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Marți – Citește: Filimon v.1-25 

Ce alte indicii avem în Scriptură că bisericile se adunau în case? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  
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Crezi că salutul lui Pavel era o simplă formalitate?  Ce conținut avea?   

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Scrie numele tovarășilor (colegilor sau prietenilor) lui Pavel? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Timotei e amintit în: 2 Corinteni 1:1; Filipeni 1:1; Coloseni 1:1; 1 și 2 
Tesaloniceni 1:1.  De ce era Timotei amintit mereu?  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Miercuri – Citește: Filimon v.1-25  

Pentru ce mulțumește Pavel când își aduce aminte de Filimon? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Ce se roagă Pavel cu privire la Filimon?  Ce ar trebui să iasă la iveală? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Ce apreciază Pavel la Filimon?  Ce îi aduce bucurie și mângâiere? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Joi – Citește: Filimon v.1-25 

De ce nu se folosește Pavel de autoritatea de apostol pentru a-i spune 
lui Filimon ce ar trebui să facă?   

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Onisim înseamnă folositor. Cum îl prezintă Pavel pe Onisim în aceste 
versete?  Ce schimbare a produs Evanghelia în viața lui Onisim? În ce 
măsură Evanghelia face din tine un om folositor în familie, în biserică  
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și în societate? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

De ce l-a trimis Pavel pe Onisim înapoi la stăpânul lui? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Vineri – Citește: Filimon v.1-25 

Cum privim relațiile cu semenii noștri din perspectiva veșniciei? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Întotdeauna cel ce iartă suportă paguba. Pavel se oferă să plătească el 
în locul lui Onisim. De fapt singurul cuvânt scris de Pavel cu mâna lui 
este acest: voi plăti.  Cum este ilustrată aici Evanghelia Domnului Isus? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Pe cruce, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine (2 Corint. 
5:19).  Am putea spune, că prin iertarea oferită, Dumnezeu avea să fie 
în Filimon, împăcând stăpânul de sclavi cu sclavul pocăit.   

În ce mod îngădui lui Dumnezeu să îi iubească pe oameni prin tine? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Pentru copii: 

Nu știm dacă statutul social al lui Onisim s-a schimbat. Cum v-a trebui 
să-l primească Filimon pe acest sclav fugit, care l-a păgubit? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Sâmbătă – Citește: Filimon v.1-25 

Pavel nu fusese încă în Colose (Colos. 2:1), dar spera să îi poată vizita. 
Dar buna rânduială a bisericii din Colose (vezi: Coloseni 2:5) reiese și 
din spiritul de ascultare de care dă dovadă Filimon. Pavel nici nu se  
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aștepta la altceva din partea lui. Ce înveți din modul în care se raportau 
unii la alții, creștinii din Colose? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Ce impact crezi că a avut această epistolă în biserica din Colose? Dar, 
în societatea de atunci și în secolele care au urmat? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Cum aplicăm astăzi învățăturile acestei epistole?  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Datorită cărui fapt spera Pavel că va fi eliberat din închisoare?  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

De ce se ruga biserica din Colose pentru Pavel?  Tu pentru cine te rogi? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

*** 

Epistola a Doua a apostolului Ioan  

1. Prezbiterul,  

 către aleasa Doamnă şi către copiii ei,  

  pe care-i iubesc în adevăr –  

  şi nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul -  

2. pentru adevărul acesta care rămâne în noi  

  şi care va fi cu noi în veac:  

3. Harul, îndurarea şi pacea să fie cu voi  

 din partea lui Dumnezeu Tatăl  

 şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui,  

  în adevăr şi în dragoste!  

4. M-am bucurat foarte mult  
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 când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr,  

 după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.  

5. Şi acum, te rog, Doamnă,  

 nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă,  

 ci cea pe care am avut-o de la început:  

  să ne iubim unii pe alţii!  

6. Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui.  

 Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi,  

 după cum aţi auzit de la început.  

7. Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori,  

 care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup.  

 Iată amăgitorul, iată Antihristul!  

8. Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre,  

 ci să primiţi o răsplată deplină.  

9. Oricine o ia înainte,  

 şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos,  

  n-are pe Dumnezeu.  

 Cine rămâne în învăţătura aceasta  

  are pe Tatăl şi pe Fiul.  

10. Dacă vine cineva la voi,   

 şi nu vă aduce învăţătura aceasta,  

  să nu-l primiţi în casă  

  şi să nu-i ziceţi: "Bun venit!"  

11. Căci cine-i zice: "Bun venit!",  

  se face părtaş faptelor lui rele.  

12. Aş avea să vă spun multe lucruri;  

 dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie şi cu cerneală;  

 ci nădăjduiesc să vin la voi  

 şi să vă vorbesc gură către gură,     

  pentru ca bucuria noastră să fie deplină.  

13. Copiii surorii tale alese îţi trimit sănătate.   

     Amin. 
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PERICOLUL NEGĂRII LUI ISUS 

(LECȚIA 5 – II Ioan) 

„Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta,  
să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți ‘Bun venit!’”   

(II Ioan v.10) 
Luni – Citește: II Ioan v.1-13 

Bătrânul Ioan era ultimul apostol în viață al Domnului Isus (vezi: Ioan 
21:19-23). Bisericile știau cine scrie atunci când se prezenta bătrânul 
sau presbiterul. Expresia aleasa Doamnă se referă la o biserică locală.  
Iată aici o adresare criptată (codificată) din pricina persecuției care 
deslănțuite împotriva creștinilor.   

La cine se referă Ioan când vorbește despre copiii alesei Doamne, pe 
care îi iubesc toți cei ce cunosc adevărul? Dar copiii surorii alese? v. 13 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Subliniază cuvintele: adevăr, dragoste, învățătură. Ce legătură există 
între acestea trei? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Compară: II Ioan v. 5 cu I Ioan 2:7.  Ce asemănări ai descoperit? Ce 
crezi că indică aceste asemănări cu privire la autorul acestor epistole? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Ce motiv de bucurie avea apostolul Ioan?  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Marți – Citește: II Ioan v.1-13 

Preocuparea cea mai de seamă a apostolului Ioan era persoana lui Isus 
și dumnezeirea Lui. În mod suprem Dumnezeu se face cunoscut prin 
Fiul.  Și astăzi atacul cel mai frecvent e îndreptat împotriva lui Isus. 

 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi 
 Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu.  
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 Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de 
 adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava 
 Singurului născut din Tatăl. (Ioan 1:1-2; 14) 

 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care 
 este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut." (Ioan 1:18) 

Nici despre Duhul Sfânt nu se spune că este născut din Tatăl, ci că 
purcede de la Tatăl (a purcede = a izvorî, a proveni, a porni).  

 Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, 
 adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi 
 despre Mine. (Ioan 15:27) 

Ce înseamnă că Fiul (Cuvântul) este Singurul născut din Tatăl? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care 
 mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu;  
 şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, 
 ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este 
 în lume acum. (1 Ioan 4:2-3) 

De ce poate fi considerat și azi, un antihrist cel ce nu-l mărturisește pe 
Isus ca Dumnezeu întrupat? 

_______________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Ce sărbătorim noi la Crăciun? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Miercuri – Citește: II Ioan v.1-13  

Duhul Sfânt și învățătura autentică aduc un spirit de iubire și pace în 
biserică.  Cei ce răspândesc erezii aduc dispute și dezbinare între frați. 
Pierderea direcției în ce privește învățătura duce la pierderea răsplății.  

 Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori,  
 care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup.  
 Iată amăgitorul, iată Antihristul! (II Ioan v. 7) 
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Cuvântul Antihrist înseamnă împotriva lui Hristos. Observați ce nu 
mărturiseau amăgitorii care s-au răspândit prin bisericile din secolul 
întâi cu privire la persoana Domnului Isus Hristos.  

Există și azi erezii cu privire la faptul că Isus ar fi venit deja sau că va 
veni doar în duh.  Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura 
Domnului Isus și a apostolilor este mânat de un duh antihristic. 

Ce implicații are învățătura care nu mărturisește că Isus vine în trup?   

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Ce credem cu privire la a doua venire a Domnului Isus? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Joi – Citește: II Ioan v.1-13 

Observați legătura între epistolele lui Ioan și Evanghelia după Ioan. 

Drept răspuns, Toma I-a zis: "Domnul meu şi Dumnezeul meu!"  
Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu 
sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise 
pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; 
şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui. (Ioan 20:28-31) 

Învățătura despre dumnezeirea lui Isus este atât de importantă, încât 
cine nu primește acest adevăr nu-L are pe Dumnezeu. (II Ioan v.9) 

Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este 
Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe 
Fiul. Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine 
mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.  

Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne 
în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl.  
Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică.  

V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă 
rătăcească. (1 Ioan 2:22-26) 

De ce nu poate o simplă creatură să-L descopere deplin pe Dumnezeu? 
De ce NU o simplă creatură și-a dat viața pentru mântuirea noastră?   
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De ce a dat Dumnezeu pe singurul Lui Fiu? (Ioan 3:16)  
________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Memorează Ioan 3:16  

  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,  
  că a dat pe singurul Lui Fiu,  
  pentru ca oricine crede în El să nu piară,  
  ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16) 

Scrie cu cuvintele tale ce ai înțeles din acest verset: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Vineri – Citește: II Ioan v.1-13 

Isus și apostolii ne-au învățat că există un singur Dumnezeu manifestat 
în trei Persoane. Se răspândește din nou învățătura antitrinitariană, 
care susține că nu trebuie să-L înțelegem pe Unicul Dumnezeu ca fiind 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.  Iată ce a spus Domnul Isus: 

 ”Eu şi Tatăl una suntem."  

Atunci iudeii iarăşi au luat pietre ca să-L ucidă.  

Isus le-a zis: "V-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl 
Meu: pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?"  

Iudeii I-au răspuns: "Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu 
pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu, care eşti un om, Te 
faci Dumnezeu." (Ioan 10:30-33) 

De ce s-au scandalizat Iudeii?  De ce se scandalizează musulmanii? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai 
cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte  
despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.  

Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul  
Sfânt, şi aceştia trei una sunt. (1 Ioan 5:6-7) 
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De ce afirmă apostolul Ioan că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Pentru copii: 

Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt mărturisesc despre Fiul, Isus Hristos. 

Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu 
este mai mare; şi mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe 
care a făcut-o El despre Fiul Său. (1 Ioan 5:9) 

 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi 
 această viaţă este în Fiul Său.  Cine are pe Fiul are viaţa; cine nu 
 are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa. (1 Ioan 5:11-12) 

De ce este important să crezi ce spune Biblia despre Isus Hristos? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Sâmbătă – Citește: II Ioan v.1-13 

A nu primi în casă pe cei ce-L neagă pe Isus înseamnă și a nu-l primi în 
biserică.  Nu se pune în discuție ospitalitatea, ci acceptarea ereziilor. 

Cum te raportezi la cei ce aduc învățături eronate despre Isus? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să 
cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este 
adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul 
adevărat şi viaţa veşnică. (1 Ioan 5:20). 

De ce avem nevoie de pricepere duhovnicească pentru Adevăr? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Memorează: Ioan 14:6  

  „Isus a zis: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața! 
  Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”  
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Epistola a Treia a apostolului Ioan  

1. Prezbiterul,  

 către preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr.  

2. Preaiubitule,  

 doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine,  

 şi sănătatea ta să sporească tot aşa  

 cum sporeşte sufletul tău.  

3. A fost o mare bucurie pentru mine  

 când au venit fraţii şi au mărturisit  

  că eşti credincios adevărului  

  şi că umbli în adevăr.  

4. Eu n-am bucurie mai mare decât  

 să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.  

5. Preaiubitule,  

 tu lucrezi cu credincioşie în tot ce faci  

 pentru fraţi şi pentru străini totodată.  

6. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii.  

  Vei face bine să îngrijeşti de călătoria lor,  

  într-un chip vrednic de Dumnezeu;  

7. căci au plecat pentru dragostea Numelui Lui,  

  fără să primească ceva de la neamuri.  

8. Este datoria noastră, dar,  

 să primim bine pe astfel de oameni,  

 ca să lucrăm împreună cu adevărul.  

9. Am scris ceva bisericii,  

 dar Diotref,  

 căruia îi place să aibă întâietatea între ei,  

 nu vrea să ştie de noi.  

10. De aceea, când voi veni,  

 îi voi aduce aminte de faptele pe care le face,  

 căci ne cleveteşte cu vorbe rele.  
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 Nu se mulţumeşte cu atât;  

 dar nici el nu primeşte pe fraţi  

 şi împiedică şi pe cei ce voiesc să-i primească  

 şi-i dă afară din biserică.  

11. Preaiubitule, nu urma răul, ci binele.  

 Cine face binele este din Dumnezeu;  

 cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.  

12. Toţi, chiar şi Adevărul,  

 mărturisesc bine despre Dimitrie;  

 şi noi mărturisim despre el;  

 şi ştii că mărturisirea noastră este adevărată.  

13. Aş avea să-ţi spun multe lucruri,  

 dar nu voiesc să ţi le scriu cu cerneală şi condei.  

14. Nădăjduiesc să te văd în curând,  

 şi atunci vom vorbi gură către gură.  

Pacea să fie cu tine.  

 Prietenii îţi trimit sănătate.  

 Spune sănătate prietenilor,  

  fiecăruia pe nume.   

      Amin. 
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ISPITA ÎNTÂIETĂȚII 

(LECȚIA 6 – III Ioan) 

„Oricine va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie robul tuturor.” 
(Marcu 10:44) 

Apostolul Ioan a scris cea de a treia epistolă înainte de a fi exilat pe 
insula Patmos, în jurul anului 90 A.D. 

Luni – Citește: Tit 3:1 – 3  

Citește din nou epistola și numerotează pe margine paragrafele. 
Încercuiește numele persoanelor menționate în epistolă.  

v.1     Prezbiterul, către preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr.  

v.2    Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi 
sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.  (v.3)  A 
fost o mare bucurie pentru mine când au venit fraţii şi au mărturisit că 
eşti credincios adevărului şi că umbli în adevăr.  (v.4)  Eu n-am bucurie 
mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.  

v.5    Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioşie în tot ce faci pentru fraţi 
şi pentru străini totodată.  (v.6) Ei au mărturisit despre dragostea ta 
înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijeşti de călătoria lor, într-un chip 
vrednic de Dumnezeu;  (v.7)  căci au plecat pentru dragostea Numelui 
Lui, fără să primească ceva de la neamuri.  (v.8) Este datoria noastră, 
dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu 
adevărul.  

v.9  Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă 
întâietatea între ei, nu vrea să ştie de noi. (v.10) De aceea, când voi 
veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne cleveteşte 
cu vorbe rele.  Nu se mulţumeşte cu atât; dar nici el nu primeşte pe 
fraţi şi împiedică şi pe cei ce voiesc să-i primească şi-i dă afară din 
biserică.  

v.11   Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din 
Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.  (v.12)  Toţi, chiar şi 
Adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie; şi noi mărturisim despre 
el; şi ştii că mărturisirea noastră este adevărată.  

v.13.  Aş avea să-ţi spun multe lucruri, dar nu voiesc să ţi le scriu cu 
cerneală şi condei.  v.14  Nădăjduiesc să te văd în curând, şi atunci vom 
vorbi gură către gură.  v.15. Pacea să fie cu tine.  Prietenii îţi trimit 
sănătate.  Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume.  Amin.  
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Descrie caracterul fiecărui personaj menționat în epistolă. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Descrie relația apostolului Ioan cu destinatarul epistolei. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Ce personaj din epistolă îndrăgești mai mult? De ce? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Marți – Citește: Tit 3:4 – 7  

Notează subiectul fiecărui paragraf în câteva cuvinte: 

v.1             __________________________________________________________________ 

v.2—4     __________________________________________________________________ 

v.5—8     __________________________________________________________________ 

v.9—10   _________________________________________________________________ 

v.11—12   ________________________________________________________________ 

v.13—15   ________________________________________________________________ 

Care este punctul culminant al epistolei? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ce înseamnă urarea apostolului? 
________________________________________________________  

________________________________________________________  

Pentru copii: 

Ce bucurie avea apostolul Ioan cu privire la copiii săi duhovnicești?   

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Ce motive de bucurie le oferi părinților tăi?   

________________________________________________________  

________________________________________________________  
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Miercuri – Citește: Tit 3:8  

Notează în epistolă cu simboluri:      Dragoste;    Bine;      Rău;    Biserică    

Ce contrast izbitor oferă epistola?  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

De ce se răspândește atât de ușor păcatul clevetirii? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Ce urmezi mai ușor, un exemplu bun sau un exemplu rău? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Joi – Citește: Tit 3:9 – 11  

Citește din nou și notează cu A și respectiv cu M cuvintele cheie.  
Completează cele două tabele: 

Adevăr/Adevărat      A mărturisi/Mărturisire 

v. 1        v.3                                                       ; 

v. 3        v.6                                                       ; 

v. 3        v.12                                                     ; 

v. 8        v.12                                                     ; 

v.12        v.12                                                     ; 

Ce idee se repetă cel mai mult? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Care este mărturia ta înaintea altora?  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Cum se manifestă dragostea pentru Dumnezeu în relațiile tale?  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 
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Pentru copii: 

Împarți cu alții din ceea ce ai?   

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Te interesezi de alții sau numai de tine? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Vineri – Citește: Tit 3:12– 15 

Ești preocupat/ă să ai mereu întâietate?  De ce? (Romani 12:10) 
________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Cum ai putea să dai întâietate altora?  (Filipeni 2:3-11) 
________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

De ce crezi că te superi când nu câștigi mereu în jocul cu alți copii?  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Sâmbătă – Citește: Tit 3:1 – 15 

De ce unii slujitori sau biserici abuzează de disciplina bisericească? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Cum poți să contribui la extinderea Evangheliei în lume?   

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Pentru copii: 

Cine crezi că este Adevărul care mărturisește despre Dimitrie?  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 
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Epistola lui Iuda 

1. Iuda,  
 rob al lui Isus Hristos şi fratele lui Iacov,  
către cei chemaţi,  
 care sunt iubiţi în Dumnezeu Tatăl  
 şi păstraţi pentru Isus Hristos:  

2. Îndurarea, pacea şi dragostea  
   să vă fie înmulţite.  

3. Preaiubiţilor,  
 pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu  
 despre mântuirea noastră de obşte,  
m-am văzut silit să vă scriu  
 ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa  
 care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.  
4. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni,  
 scrişi demult pentru osânda aceasta,  
 oameni neevlavioşi,  
care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru  
 şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn,  
 Isus Hristos.  

5. Vreau să vă aduc aminte,  
 măcar că ştiţi o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri,  
că Domnul,  
 după ce a izbăvit pe poporul Său din ţara Egiptului,  
  în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut.  

6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari,  
  puşi în lanţuri veşnice, în întuneric,  
  pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia,  
  ci şi-au părăsit locuinţa.  
7. Tot aşa,  
 Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor,  
  care se dăduseră ca şi ele la curvie  
  şi au poftit după trupul altuia,  
  ne stau înainte ca o pildă,  
  suferind pedeapsa unui foc veşnic.  

8. Totuşi oamenii aceştia,  
  târâţi de visările lor,  
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  îşi pângăresc la fel trupul,  
  nesocotesc stăpânirea  
  şi batjocoresc dregătoriile.  

9. Arhanghelul Mihail,  
 când se împotrivea diavolului  
 şi se certa cu el pentru trupul lui Moise,  
n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară,  
 ci doar a zis: "Domnul să te mustre!"  

10. Aceştia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc  
 şi se pierd singuri în ceea ce ştiu din fire,  
 ca dobitoacele fără minte.  
11. Vai de ei!  
 Căci au urmat pe calea lui Cain!  
 S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorinţa de câştig!  
 Au pierit într-o răscoală ca a lui Core!  
12. Sunt nişte stânci ascunse la mesele voastre de dragoste,  
 unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi  
  şi se îndoapă de-a binelea;  
 nişte nori fără apă,  
  mânaţi încoace şi încolo de vânturi,  
 nişte pomi tomnatici fără rod,  
  de două ori morţi,  
  dezrădăcinaţi;  
13.  nişte valuri înfuriate ale mării,  
  care îşi spumegă ruşinile lor;  
 nişte stele rătăcitoare,  
  cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie.  

14. Şi pentru ei a prorocit Enoh,  
  al şaptelea patriarh de la Adam,  
când a zis:  "Iată că a venit Domnul  
  cu zecile de mii de sfinţi ai Săi,  
15.              ca să facă o judecată împotriva tuturor  

 şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi  
 de toate faptele nelegiuite  
 pe care le-au făcut în chip nelegiuit  
 şi de toate cuvintele de ocară  
 pe care le-au rostit împotriva Lui  
 aceşti păcătoşi nelegiuiţi."  
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16. Ei sunt nişte cârtitori,  
  nemulţumiţi cu soarta lor;  
  trăiesc după poftele lor;  
  gura le este plină de vorbe trufaşe  
  şi slăvesc pe oameni pentru câştig.  

17. Dar voi, preaiubiţilor,  
 aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte  
 de apostolii Domnului nostru Isus Hristos.  

18. Cum vă spuneau  
 că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori,  
 care vor trăi după poftele lor nelegiuite.  
19. Ei sunt aceia care dau naştere la dezbinări,  
 oameni supuşi poftelor firii,  
  care n-au Duhul.  

20. Dar voi, preaiubiţilor,  
 zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă,  
 rugaţi-vă prin Duhul Sfânt,  
21.  ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu  
 şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos  
   pentru viaţa veşnică.  

22.  Mustraţi pe cei ce se despart de voi;  
23.  căutaţi să mântuiţi pe unii,  
  smulgându-i din foc;  
 de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică,  
  urând până şi cămaşa mânjită de carne.  

24. Iar a Aceluia  
  care poate să vă păzească de orice cădere  
  şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană  
  şi plini de bucurie înaintea slavei Sale,  
25. singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru,  
  prin Isus Hristos, Domnul nostru,  
   să fie slavă,  
   măreţie,  
   putere şi  
   stăpânire,  
  mai înainte de toţi vecii,  
  şi acum şi în veci.  Amin.  
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ADEVĂRATUL TEST AL ADEVĂRULUI 

(LECȚIA 7 – Iuda) 

Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, 
mințim și nu trăim adevărul.   

(1 Ioan 1:6) 
Dacă adevărul Evangheliei nu modelează convingerile celui ce spune 
că crede, acesta nu va putea trăi adevărul.  Testul suprem este trăirea 
în conformitate cu adevărul.  Integritatea, atitudinea de dragoste și 
spiritul de dăruire nu caracterizează pe cel ce doar zice.  În prima sa 
epistolă Ioan repetă mereu: Dacă zicem... (1:6; 8; 10) și: Cine zice... 
(2:4; 6; 9).  Nu este suficient să zicem și apoi să negăm cu viața.  

Luni – Citește: Iuda v. 1-25  

Iuda era fratele lui Iacov și deci fratele Domnului Isus după mamă. 
(Vezi: Marcu 6:3 și Galateni 1:19).  Dorința lui Iuda era să scrie despre 
mântuire.  Această mântuire este ”de obște” deoarece e oferită 
tuturor oamenilor.  Este posibil să se refere la mântuirea sau izbăvirea 
noastră finală. „Hristos se va arăta a doua oară să aducă mântuirea 
celor ce-L așteaptă.” (Evrei 9:28).  Oricare a fost dorința lui Iuda, acesta 
s-a văzut silit să scrie despre apărarea credinței. 

Credința dată sfinților ”o dată pentru totdeauna” reprezintă setul de 
adevăruri descoperite în Sfânta Scriptură. Expresia ”o dată pentru 
totdeauna” este traducerea cuvântului hapax și se referă la ceva ce 
este irepetabil.  În epistola către Evrei autorul folosește același hapax 
când vorbește despre „jertfirea trupului lui Hristos o dată pentru 
totdeauna”.  Noi nu avem astăzi mai multe adevăruri mântuitoare 
decât au avut credincioșii în veacul apostolic. 

De ce trebuie să cunoaștem și să păstrăm adevărul Evangheliei? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Pentru copii: 

Timotei cunoștea Sfintele Scripturi din copilărie.  Bunica și mama lui 
au fost cele care l-au învățat.  Evreii își învățau copiii (Deutero. 6:7). 

Cât de mult îți place să asculți sau să citești din Biblie? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  
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Marți – Citește: Iuda v. 1-4 

A se strecura înseamnă a se furișa sau a se ascunde. Dumnezeu va 
judeca pe cei ce se dau drept credincioși și nu sunt.  Pavel vorbește de 
”frați” mincinoși (2 Corinteni 11:26), și îi provoacă pe cei din Corint să 
se cerceteze pe ei înșiși dacă sunt credincioși autentici sau dacă sunt 
doar o imitație (2 Corinteni 13:5).  Dumnezeu nu predestinează pe 
nimeni să fie ipocrit, dar pe ipocriți îi sortește judecății.   

Ce te-ar ajuta să-ți evaluezi credința? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Schimbarea harului lui Dumnezeu în desfrânare reprezintă cea mai 
mare primejdie strecurată în biserici de acești oameni. Ei apelează la 
dragostea lui Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu ne iubește în orice 
situație. Dumnezeu ne-a mântuit prin har, nu prin dragostea care nu 
schimbă nimic. Harul este dragostea lui Dumnezeu care plătește!  
Dumnezeu ne acceptă așa cum suntem, dar ne iubește atât de mult 
încât nu ne lasă să rămânem așa cum suntem. 

În ce mod înțelegi harul și dragostea lui Dumnezeu?   

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Vii la biserică pt-că îți place sau pt-ca să faci plăcere părinților tăi?   

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Miercuri – Citește: Iuda v. 1-11 

Se pare că Iuda s-a adresat acelorași credincioși cărora le-a scris Petru. 
Există multe asemănări între 2 Petru cap. 2 și epistola lui Iuda. 

În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi 
învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, 
se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să 
cadă asupra lor o pierzare năprasnică.  

Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea 
adevărului va fi vorbită de rău.  
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În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înşelătoare să aibă un 
câştig de la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme, şi pierzarea 
lor nu dormitează. (2 Petru 2:1-3) 

Ce efect au aceste avertizări în cugetul tău? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Două atitudini păcătoase sunt promovate de acești oameni, așa cum 
reiese din exemplele date de apostolul Petru (Citește: 2 Petru 2:4-16) 
și Iuda (v. 5-11): Disprețuiesc autoritatea și sunt mânați de pofte. 

Le scapără ochii de preacurvie şi nu se satură de păcătuit. 
Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, 
sunt nişte blestemaţi! (2 Petru 2:14) 

Oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, 
nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile. (Iuda v. 8) 

Se pare că unii îngeri căzuți și-au părăsit statutul ontologic de duhuri 
(dat prin creație), după cum și în Sodoma bărbații și femeile au părăsit 
ordinea stabilită prin creație (Romani 1:26-27). 

De ce este idolatră viața motivată numai de plăcere? 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Printre israeliții ieșiți din Egipt au fost unii care nu au crezut, ci doar au 
profitat de izbăvirea lui Dumnezeu, dar mereu au fost nemulțumiți. 

De ce nu poți fi plăcut lui Dumnezeu fără credință? (Evrei 11:6) 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Joi – Citește: Iuda v. 12-16 

Atât apostolul Petru cât și Iuda explică cine și ce sunt acești oameni.  

Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc, cu poftele cărnii şi 
cu desfrânări, pe cei ce de abia au scăpat de cei ce trăiesc în 
rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înşişi sunt robi ai 
 stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. 

Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: "Câinele s-a întors  
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la ce vărsase" şi "scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăşi 
în mocirlă." (2 Petru 2:18-19; 22) 

Pavel avertizează și el: „Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. 
Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea 
pământească (Galateni 5:13) 

Notează și comentează caracteristicile acestor oameni: 

În epistola 2 Petru cap. 2 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

În epistola lui Iuda: 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

Pentru copii: 

Ce se întâmplă cu un porumbel care cade în noroi? Dar cu un purcel? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

                         

Vineri – Citește: Iuda v. 17-19 

Dar voi preaiubiților să nu vă poticniți.  Este ușor să privești la ipocriții 
din biserici și să spui că Evanghelia nu funcționează.  Ca să nu cădem 
în capcană trebuie să ne amintim mereu de Cuvântul lui Dumnezeu. 
Iuda îl citează din nou pe apostolul Petru (Vezi: 2 Petru 3:1-4).  

Împărtășește altora convingerile biblice pe baza cărora trăiești.  Evită 
să împărtășești îndoielile care vin din fățărnicie.  În ce măsură trăirea 
după Cuvântul Domnului îți dă putere să depui mărturie despre El? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  
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Pentru copii: 

Ce faci când prietenii din biserică sau chiar părinții te dezamăgesc? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Sâmbătă – Citește: Iuda v. 20-25 

Există câteva lucruri care ne ajută să rămânem biruitori.  Comentați: 

v. 20 – zidiți-vă...!  

________________________________________________________  

v. 20 – rugați-vă...!  

________________________________________________________  

v. 21 – țineți-vă...! 

________________________________________________________  

v. 21 – așteptați...! 

________________________________________________________  

v. 22 – mustrați...! 

________________________________________________________  

v. 23 – căutați să mântuiți...! 

________________________________________________________  

v. 23 – fie-vă milă...! 

________________________________________________________  

Să aveți încredere că pentru cei ce au o relație autentică cu Dumnezeu, 
puterea Lui ne păzește (Iuda v. 24; 1 Petru 1:5).  Subliniați cuvintele: 
păstrați, păstrat, păstrată din epistola lui Iuda și 2 Petru 2:9    

În ce măsură te încurajează să trăiești adevărul această promisiune? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Pentru copii: 

Memorați: Iuda v. 24-25 și scrieți ce ați învățat din aceste versete: 

________________________________________________________  

________________________________________________________  


