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A. Trezirea spirituală este planul lui

B. 	Biserica vie dă o mărturie sfântă

Ianuarie:
Planul lui Dumnezeu pentru trezirea
spirituală
6. 	Revigorarea spirituală este planul lui
Dumnezeu pentru noi, Ezr. 1.1-13 (Isa. 43.4)
13.	Trezirea spirituală implică tot poporul, Ezr.
2.1-2; 58-70 (2.68)
20. 	Revigorarea spirituală dă laudă Domnului,
Ezr. 3.1-13 (3.11)
27. 	Trezirea spirituală conduce spre sfinţenie şi
biruinţă, Ezr. 4.1-24 (4.3)

Martie:
Importanţa vieţii spirituale în familie
3.	Consacrarea familiei pentru Dumnezeu,
Ezr. 9.1-15, 10.1-14 (9.11)
10.	Biserica vie este exemplu în încercări,
1Tes.1.1-10 - 2Tes. 1.1-12 (1Tes.1:3)
17.	Biserica revigorată urmează exemplul
apostolilor, 1Tes.2.1-14, 1Tes.3.1-13 (1Tes. 3.7-8)
24.	Biserica vie aduce mărturie bună în societate,
1Tes.4.1-12 (1Tes.4.11-12)
31.	Biserica revigorată schimbă etica muncii şi a
slujirii, 2Tes.3.1-18 (2Tes.3.8-9)

Dumnezeu în timp de criză

Februarie:
Strategia organizării şi creşterii unei
Bisericii pline de viaţă
3. 	Curajul încrederii în Dumnezeu,
Ezr. 5.1-17 (5.5)
10.	Unitate în lucrare pentru Domnul,
Ezr. 6.1-22 (6.14)
17.	Pasiune pentru studierea Scripturii,
Ezr. 7.1-28 (7.10)
24.	Dedicare pentru post şi rugăciune,
Ezr. 8.21-36 (8.23)

în aşteptarea Domnului

Aprilie:
	Biserica revigorată aşteaptă revenirea
Domnului
7.	Biserica vie cunoaşte semnele revenirii
Domnului, 1Tes. 4.13-18, 5.1-3; 2Tes. 2.1-14
(1Tes.5.2-3)
14.	Biserica revigorată se sfinţeşte pentru
venirea Domnului, 1Tes.5.4-28, 2Tes.2.15-17
(1Tes.5.14)
21.	Biserica revigorată vesteşte moartea
Domnului până la venirea Lui,
Mc.14.22-42 (14.24-25).
28.	Biserica vie proclamă Învierea Domnului,
Mc.16.1-20 (16.15-16).

C.	Trezirea spirituală produce o credinţă

D. 	Înţelepciunea de sus ne motivează în

Mai:
Testul credinţei biblice
5. 	Credinţă bazată pe ascultarea de Dumnezeu,
Mal. 1.1-7 (1.6 )
12. 	Credinţă manifestată prin închinare, Mal.
1.8-14 (Ro. 12.1-2)
19.	Credinţă susţinută de legământul cu
Dumnezeu, Mal. 2.1-9 (Ios. 1.8)
26.	Credinţă confirmată în viaţa de familie,
Mal. 2.10-17 (1Co. 7. 10)

23. 	Teme-te de Dumnezeu! Prov. 3.1-8; 9.10-11 (3.7)
30.	Meditează la Legea Domnului!
Prov. 28.1-9; 29.18 (16.20)

de calitate

Iunie:
Testul slujirii prin credinţă
2.	Slujirea făcută cu teamă de Dumnezeu, Mal.
3.1-6 (3.6)
9.	Slujirea făcută cu generozitate, Mal. 3.7-12
(2 Cor. 9.12)
16.	Slujirea făcută în credincioşie şi unitate, Mal.
3.13-18, 4.1-6 (4.5-6)

viaţa de credinţă
(10 verbe din Proverbe)

Iulie:
Imperativele înţelepciunii pentru o viaţă de
credinţă practică
7. 	Ia aminte la mustrări şi avertizări! Prov.
3.10-12; 5.1-14; 12.1; 13.18; 15.5; 15.31-33; 29.1,15
(10.17)
14.	Lucrează cu hărnicie! Prov.12.24-27, 13.4;
21.5-6; 22.13, 29; 28.19 (10.4)
21.	Arată bunătate şi credincioşie! Prov. 3:3-4;
14.19-22; 19.22; 20.6; 21.21; 29.3 (17.17)
28.	Preţuieşte-i pe oamenii pricepuţi! Prov.19.1;
31.10-31 (22.29)
August:
	Imperativele înţelepciunii pentru o viaţă de
biruinţă
4. 	Caută rezultate sfinte! Prov.1.10; 3.13-18;
10.2-16; 11.18-20; 13.11; 15.27; 16.16; 20.21; 21.6
(11.30)
11. 	Urmăreşte înţelepciunea de sus! Prov.4.13, 21;
8.1-36; 20.5; 21.11 (16.16)
18. 	Exercită auto-controlul! Prov.20.3; 22.24-25;
24.19-20; 27.17; 29.8-9, 22 (16.32)

25. 	Descoperă bucuria Domnului! Prov. 11.10,
17.5, 23.24, 5.18-19 (Neemia 8.10b)

27. 	Isus poartă de grijă de nevoile fizice,
Mc.8.1-26 (8.2)

E.	Redescoperă şi proclamă credinţa în

Noiembrie:
M
 ărturia unei vieţi biruitoare prin
credinţă
3. 	Proclamarea autorităţii absolute a lui Isus:
Hristosul, Fiul Omului, Mc.8.27-9.13 (8.28)
10. 	Credinţa nelimitată în puterea lui Isus,
Mc.9.14-29 (9.29)
17. 	Slujirea cu sacrificiu după modelul lui
Isus, Mc.9.30-42, 10.32-45 (9.35)
24. 	Credinţa şi roadele ei în viaţa de familie
şi în administrarea banilor, Mc.10.1-31

Isus

	Septembrie:
	Adevăruri fundamentale despre credinţa în
Isus
1. 	Isus este Fiul lui Dumnezeu, Mc. 1.1-8, 14-28
(1.1,15);
8. 	Isus cunoaşte şi răspunde nevoilor noastre,
Mc. 2.1-12 (2.27)
15. 	Isus are autoritate asupra duhurilor şi
asupra oamenilor, Mc.3. 20-30, 31-35 (3.35)
22. 	Isus cunoaşte inimile oamenilor şi
stăpâneşte natura, Mc.4.1-20 (4.41)
29. 	Isus are putere asupra tuturor bolilor,
Mc. 5.21-43 (5.34)
Octombrie:
	Reperele Domnului Isus pentru o viaţă de
biruinţă
6. 	Isus ne cheamă să vestim evanghelia,
Mc.6.1-13 (6.7)
13. 	Isus ne învaţă închinarea în adevăr,
Mc.7.1-23 (7.6)
20. 	Isus acceptă pe oricine vine la El prin
credinţă, Mc.7.24-37 (7.37)

Decembrie:
Perspectiva vieţii biruitoare prin Isus
1. 	Proclamarea publică a lui Isus ca Domn,
Mc. 10.46-52; 11.8-10; 12.35-44 (10.47-48)
8. 	Aşteptarea lui Isus Hristos ca Domn,
Mc. 13.26-37, Isa. 11.1-5 (Mc. 13.32-33).
15. 	Vestirea profetică a lui Isus ca Domn,
Lc. 1.26-38, Isa. 9.1-7 (Isa. 9.6-7)
22. 	Venirea în lume a lui Isus ca Domn,
Mt. 1.18-25; 2.13-23 (2.22-23)
29. 	Biruinţa credinţei în Isus Hristos ca
Domn, Evr. 11.1-40 (11.6)

Î

n 2011
poţi găsi în
Biblie noi resurse
pentru o viaţă spirituală
mai aproape de Dumnezeu,
pentru curaj şi înţelepciune în
lupta zilnică a existenţei. Noi
resurse găseşti şi atunci când îţi
faci timp să citeşti Biblia împreună
cu alţi creştini şi să te rogi
împreună cu ei pentru nevoile
din viaţa ta. Te invităm să citeşti
Biblia împreună cu noi, să
descoperim împreună comorile
Cuvântului lui Dumnezeu,
hotărârile veşnice ale lui Dumnezeu
Tatăl, autoritatea supremă a lui Hristos,
Dumnezeu Fiul, şi binecuvântarea
Duhului Sfânt în viaţa noastră,
zi de zi.

