A. S-o rupem cu păgânătatea...
D – 29.12 – Ultima duminică a vechiului an
D – 05.01 – Prima duminică a noului an
L – 06.01 – Botezul Domnului
D – 12.01 – Învățătura harului lui Dumnezeu
Tit 2:11–14 (Tit 2:14)
D – 19.01 – Dezbrăcați-vă de omul vechi și îmbrăcațivă cu omul cel nou
Efeseni 4:17–24 (Efes. 4:23)
D – 26.01 – Rodiți fapte vrednice de pocăința voastră
Matei 3:1–10 / Luca 19:1–10 (Mat. 3:8)
D – 02.02 – Luptați împotriva a tot ce schimbă harul
în desfrânare
Iuda (Iuda 3)
D – 9.02 – Poartă crucea lui Cristos și urmează-L în
noua viață
Matei 16:21–28 (Gal. 2:20)
D – 16.02 – Nu vă înjugați la un jug nepotrivit
2 Corinteni 6:14–7:1 (Evr. 12:14)
D – 23.02 – Nu participați la masa păcatului
1 Corinteni 10:1–22 (1 Cor. 10:21)
D – 01.03 – Nu iubiți lumea și nu urmați pe cel ce
minte această lume
1 Ioan 2:15–23 (1 Ioan 2:15)
D – 08.03 – Nu vă lăsați furați de filozofia deșartă a
oamenilor
Coloseni 2:6–23 (Col. 2:9–10)
D – 15.03 – Umblați cârmuiți de Duhul, nu de firea
pământească
Galateni 5:16–26 (Gal. 5:16)
D – 22.03 – Echipați-vă cu toată armătura lui
Dumnezeu
Efeseni 6:10–20 (Efes. 6:11)
D – 29.03 – Fugi de păcat, și nu păcătui împotriva lui
Dumnezeu
Geneza 39 (Gen. 39:9b)

D – 05.04 – Imaginea și lucrarea harului lui Dumnezeu
Isaia 52:13–53:12 (Isa. 53:11)
D – 12.04 – Intrarea triumfală a Domnului în
Ierusalim
D – 19.04 – Învierea Domnului

B. Și să trăim în veacul de acum...
D – 26.04 – Caută să ai o perspectivă corectă asupra
vieții
Matei 6:19–34 (Mat. 6:33)
D – 03.05 – Recunoaște-L pe Domnul în toate căile
tale
Proverbe 3:1–10 (Prov. 3:5–6)
D – 10.05 – Adevărata bogăție a vieții
Luca 12:13–21 (Lc. 12:15)
D – 17.05 – Fii bun administrator al harului felurit al
lui Dumnezeu
1 Petru 4:1–11 (1 Pet. 4:1–2)
D – 24.05 – Deprinde-te să trăiești cumpătat
Filipeni 4:10–20 (Filip. 4:12–13)
J – 28.05 – Înălțarea Domnului
D – 31.05 – Standardele înalte ale vieții lui Iov
Iov 31 (Iov 29:14)
D – 07.06 – Coborârea Duhului Sfânt
D – 14.06 – Fii omul lui Dumnezeu în mijlocul unei
comunități cu probleme
Tit 1 (Tit 1:15)
D – 21.06 – Învață-i cu credincioșie pe alții despre
harul lui Dumnezeu
Tit 2 (Tit 2:7–8)
D – 28.06 – Credincioșii trebuie să fie cei dintâi în
fapte bune
Tit 3 (Tit 3:8)

D – 05.07 – Împlinește prin har poruncile lui
Dumnezeu
Exod 20:1–17 (Ex. 20:2)
D – 12.07 – Primește prin har fericirile lui Cristos
Matei 5:1–12 (Mat. 5:8)
D – 19.07 – Harul lui Dumnezeu exclude păcatul
Romani 6:1–14 (Rom. 6:1–2)
D – 26.07 – Harul lui Dumnezeu dezvoltă un caracter
sfânt
2 Petru 1:3–11 (2 Pet. 1:5–7)
D – 02.08 – Preocuparea supremă a vieții – câștigarea
evlaviei
1 Timotei 6:6–12 / Matei 13:44–46
(1 Tim. 6:6)
D – 09.08 – Valorosul câștig al evlaviei
Daniel 6 (Dan. 6:21–22)
D – 16.08 – Exemplul lui Cristos – trăirea în dragoste
Ioan 13:1–17 (Ioan 13:34–35)
D – 23.08 – Dragostea lui Dumnezeu – reflectată în
trăirea noastră
Efeseni 5:1–21 (Efes. 5:1)
D – 30.08 – Evlavia trebuie să strălucească în
întuneric
2 Timotei 3 (2 Tim. 3:12)
D – 06.09 – Cum să trăim în așteptarea venirii
Domnului
2 Petru 3 (2 Pet. 3:14)
D – 13.09 – Așteptările credinței
Evrei 11 (Evr. 11:10)
D – 20.09 – Vegheați cu înțelepciune
Matei 25:1–13 (Mat. 25:13)
D – 27.09 – Vegheați, trăind în lumină
1 Tesaloniceni 5:1–11 ( 1 Tes. 5:5–6)

C. El S-a dat pe Sine Însuși...
D – 04.10 – Trăiți ca unii care sunteți ai Domnului
1 Corinteni 6:15–20 (1 Cor. 6:20)
D – 11.10 – Sărbătoarea Roadelor
D – 18.10 – Purtați-vă într-un chip vrednic de
chemarea primită
Efeseni 4:1–16 (Efes. 2:10)
D – 25.10 – Purtați-vă într-un chip vrednic de
Evanghelie
Filipeni 1:20–30 (Filip. 1:27)
D – 1.11 – Purtați-vă într-un chip vrednic de Domnul
Coloseni 1:3–12 (Col. 1:10)
D – 8.11 – Cel ce te iubește așteaptă dragostea ta
Apocalipsa 2:1–7 (Apoc. 2:1)
D – 15.11 – Cel Suprem așteaptă credincioșia ta
Apocalipsa 2:8–11 (Apoc. 2:8)
D – 22.11 – Cel care este Cuvântul așteaptă
ascultarea ta
Apocalipsa 2:12–17 (Apoc. 2:12)
D – 29.11 – Cel care judecă așteaptă neclintirea ta
Apocalipsa 2:18–29 (Apoc. 2:18)
D – 6.12 – Cel care este plin de Duhul așteaptă
trezirea ta
Apocalipsa 3:1–6 (Apoc. 3:1a)
D – 13.12 – Cel care deține cheile așteaptă mărturia
ta
Apocalipsa 3:7–13 (Apoc. 3:7)
D – 20.12 – Cel care este credincios și adevărat
așteaptă deschiderea ta
Apocalipsa 3:14–22 (Apoc. 3:14)
V – 25.12 – Nașterea Domnului
D – 27.12 – Ultima duminică anului

Există o avertizare foarte serioasă în Cuvântul
lui Dumnezeu (vezi Iuda 3–4), legată de faptul că unii
care au provenit din biserică, sunt totuși „oameni
neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul
Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru
Stăpân și Domn, Isus Cristos.” (v. 4). Harul lui
Dumnezeu este mijlocul mântuirii noastre, însă
acesta este interpretat greșit și pervertit de unii, spre
pierzarea lor (vezi întreaga epistolă a lui Iuda).
Sunt două extreme care pervertesc harul lui
Dumnezeu: (1) Legalismul, care cere sfinților să
trăiască după Lege, pentru a fi mântuiți (vezi
Galateni); (2) Libertinismul, care propovăduiește că
harul abrogă orice poruncă a lui Dumnezeu și putem
să trăim cum vrem, pentru că harul ne oferă libertate
(vezi Galateni 5:13–26; Romani 6).
Apostolul Pavel, cel care a propovăduit ca
nimeni altul despre Evanghelia harului lui Dumnezeu
(Fapte 20:24), face o precizare foarte importantă în
Tit 2:11–14:
„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire
pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață:
- S-o rupem cu păgânătatea și cu poftele
lumești
- Și să trăim în veacul de acum cu cumpătare,
dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră
nădejde și arătatea slavei marelui nostru
Dumnezeu și Mântuitor, Isus Cristos.”
- El S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne
răscumpere din orice fărădelege și să-Și
curățească un norod care să fie al Lui, plin de
râvnă pentru fapte bune.”
Observăm aici trei direcții majore ale
învățăturii harului lui Dumnezeu; toate trei formează
un tot unitar și nu pot fi separate, dacă vrem să trăim
prin har.
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(Tit 2:11–14)

