
Introducere / Notă pentru lideri

Mă bucur nespus de mult că începi această aventură de lider al unui grup de femei care studiază cartea Mic dejun cu 
Biblia: 31 de dimineți cu Isus | Hrană pentru trup și suflet!

La începutul acestui studiu, mă rog ca în timp ce le conduci pe femeile din grupul tău la Pâinea vieții, tu însăți să te 
bucuri din belșug de dulceața prezenței lui Isus. Într-adevăr, ce mare binecuvântare este să le conduci pe alte femei la El!

Indiferent dacă aceasta este prima dată când ești liderul unui grup de studiu biblic sau dacă ai multă experiență ca 
învățătoare de studiu biblic, dă-mi voie să te încurajez spunându-ți că Dumnezeu deja te-a echipat ca să iubești grupul 
acesta de femei, iar Duhul Său care locuiește în tine te va călăuzi în tot adevărul. Nu este nevoie să fii teolog – chiar este 
în regulă să spui: „Voi reveni mai târziu cu un răspuns la această întrebare” în timp ce te documentezi și cauți răspunsuri 
la întrebările lor.

Tot ce ai nevoie ca să începi este o dorință de le iubi pe femeile pe care Dumnezeu le-a pus înaintea ta în acest grup și să 
le îndrepți atenția spre Isus din nou și din nou.
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Bun venit la
Mic de jun cu Biblia!



Cum să îndrumi cititoarele în studiul Mic dejun cu Biblia

Înainte de a începe, îți voi împărtăși câteva gânduri legate de felul în care această carte este diferită: principalul obiectiv al 
cărții Mic dejun cu Biblia nu este acumularea de informații, ci stabilirea unui obicei de citire a Cuvântului lui Dumnezeu 
în fiecare zi cu scopul de a-L cunoaște și a-L iubi mai mult pe El. Această carte a fost concepută cu mare grijă așa încât să 
ajute la formarea acestui obicei.

Cititoarele au posibilitatea de a alege în fiecare zi „Gustarea pe fugă” sau „Ospățul la masă”, în funcție de timpul pe 
care îl au la dispoziție. Ambele opțiuni se concentrează asupra aceluiași pasaj, cu toate că opțiunea Gustării se axează 
asupra unui verset și durează aproximativ cinci minute, în vreme ce opțiunea Ospățului presupune studierea contextului 
și durează aproximativ 30-40 de minute. Încurajează femeile încă de la început să se dedice oricăreia dintre cele două 
opțiuni care este potrivită în perioada actuală din viața lor, dar totodată să fie flexibile.

Cu toate că studiul în varianta Ospățului le va ajuta pe cititoare să aprofundeze studiul biblic și le va învăța deprinderi 
de studiu inductiv, această variantă de studiu nu este inerent „mai bună” decât Gustarea – reține faptul că țelul principal 
este acela de a le ajuta pe femei să își facă un obicei din a citi Biblia în fiecare zi, așa încât să se ospăteze din Pâinea vieții 
pentru tot restul vieții lor. Dacă se află la început, adesea este mai bine să înceapă cu mai puțin, deoarece consecvența 
într-un obicei mic le va crește șansele de a păstra acel obicei pe termen lung.

Cât despre participantele la studiu biblic cu mai multă experiență, care și-au făcut deja un obicei din a citi Biblia zilnic, 
încurajează-le să se dedice opțiunii Ospățului și să își consolideze deprinderile de studiu biblic. Poate că unele femei vor 
dori chiar să parcurgă Ospățul dimineața și Gustarea seara sau viceversa.

Textele biblice de citit zilnic sunt de sine stătătoare, astfel încât cititoarele să nu aibă sentimentul că trebuie să „recupereze” 
dacă au pierdut câteva zile. Pur și simplu încurajează-le să continue de la ziua în curs și să rămână la zi cu studiul.

La fiecare șapte zile, vei găsi o pagină de evaluare intitulată „Dezvoltă un obicei sănătos” (paginile 63, 101, 145). Aceste 
pagini le vor ajuta pe cititoare să reflecteze la ceea ce au învățat în săptămâna anterioară și să celebreze progresul făcut. 
Aceste reflecții de asemenea le permit cititoarelor să facă mici schimbări la timpul petrecut cu Isus dimineața pentru 
a crea un obicei mai trainic și mai plăcut. Alocă timp la fiecare întâlnire de grup pentru a discuta întrebările de pe 
aceste pagini și pentru a vă ajuta reciproc să analizați provocările din prezent și să găsiți soluții creative pentru a rămâne 
consecvente în citirea Bibliei în fiecare zi.

La finalul studiului, vei găsi secțiunea „Care este următorul pas?”, care din nou le îndeamnă pe cititoare să aștearnă în 
scris ceea ce au învățat despre Isus și să Îi răspundă în închinare și adorare. Vei găsi de asemenea câteva sugestii pentru 
următorii pași. Vom discuta mai mult despre acest subiect în ghidul pentru discuție din ultima săptămână.

Așteptări din partea grupului

Gândește-te cum ai dori să fie atmosfera grupului tău și redactează câteva „reguli de bază” pentru ca toată lumea să știe 
la ce să se aștepte. Iată câteva sugestii de caracteristici ale grupului și așteptări pe care le-ai putea împărtăși cu femeile din 
grupul tău mic:
•      Primire caldă: Fiecare femeie este bine-venită să participe, indiferent dacă a completat sau nu răspunsurile la toate 

întrebările din studiul săptămânii. Cu toate că te vom încuraja să devii consecventă în citirea zilnică a Bibliei, totodată 
știm că vei învăța multe din conversația noastră de aici, din cadrul grupului. Așadar, vino pur și simplu așa cum ești.
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•      Bunătate: Suntem conștiente de faptul că toate venim din contexte diferite și că s-ar putea să nu împărtășim întotdeauna 
aceleași opinii cu privire la orice. Ne luăm angajamentul de a manifesta bunătate și blândețe în modul în care vorbim 
unele cu altele și de a căuta să avem conversații care să fie ziditoare pentru fiecare dintre noi.

•      Confidențialitate: Adevăratele relații pot să se dezvolte doar în prezența autenticității și a vulnerabilității, așa că ceea ce 
se spune în cadrul grupului rămâne în grup.

•      Teologie sănătoasă: Dorim ca fiecare femeie să se simtă liberă să își împărtășească observațiile și întrebările din studiul 
său personal din Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când conversația începe să o ia într-o altă direcție, o vom redirecționa 
spre Scriptură cu blândețe și dragoste.

•      Rugăciune: Transformarea vine numai prin lucrarea lui Dumnezeu, prin intermediul rugăciunii, așa că la fiecare 
întâlnire vom avea un timp în care ne vom ruga unele pentru altele și ne vom lua angajamentul de a ne ruga și în timpul 
săptămânii.

Rolul tău ca lider de grup

Dacă te întrebi cum ar putea arăta timpul vostru de grup, ți-am pus la dispoziție un ghid săptămânal care include 
activități pentru a sparge gheața, întrebări pentru discuție și îndemnuri pentru rugăciune. Simte-te liberă să urmezi 
ghidul pas cu pas sau să îl utilizezi ca punct de plecare pentru a crea propriul program săptămânal.

Așa cum s-a menționat mai devreme, obiectivul acestui studiu nu este neapărat acumularea de cunoștințe biblice, ci mai 
degrabă dezvoltarea obiceiului de a petrece timp cu Isus zilnic.

În mod ideal, tu vei facilita conversația, îndrumând fiecare participantă să descopere și să împărtășească cele mai 
importante lucruri din ceea ce o învață Dumnezeu în fiecare săptămână. Pentru a ajuta participantele să împărtășească 
astfel de lucruri, ai putea să pui întrebări precum: „Ce ți-a atras atenția în această săptămână?” sau „Cum L-ai întâlnit pe 
Isus în studiul tău din această săptămână?”, inițiind astfel conversația.

Luați-vă timp pentru a discuta despre obstacolele care stau de regulă în calea dezvoltării obiceiului lor zilnic Mic dejun cu 
Biblia și încercați să găsiți modalități de a învinge acele obstacole.

Ai putea să întrebi: „Ați avut întrebări care au apărut în timpul studiului din această săptămână?” și să încurajezi 
participantele să răspundă la întrebările celorlalte cu propriile observații din studiul Cuvântului lui Dumnezeu.

Acum când te pregătești să începi acest studiu, te invit să te rogi pentru femeile care fac parte din grupul tău. În fiecare 
săptămână îți voi oferi câte un îndemn la rugăciune, dar te încurajez să te rogi pe tot parcursul săptămânii după cum te 
simți îndemnată de Duhul Sfânt.

Pentru alte sugestii și resurse pe tema conducerii unui grup mic, accesează „(Almost) Everything You Need to Know 
About Leading a Small Group”, care se găsește la: https://www.cru.org/us/en/train-and-grow/help-others-grow/leading-
small-groups.html*

* Unele dintre resursele recomandate în acest ghid al liderului sunt în limba engleză (n.tr.)
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Înainte de prima întâlnire

Invită participantele să vizioneze trailerul pentru Mic dejun cu Biblia, care se găsește la: www.poartabucuriei.ro/produs/
mic-dejun-cu-biblia/. Acest lucru le va da posibilitatea de a ști ce așteptări pot avea de la acest studiu și de asemenea le va 
insufla entuziasm și motivație de a participa. Ai putea de asemenea să sugerezi ca participantele să își cumpere cartea Mic 
dejun cu Biblia înainte de prima întâlnire a grupului, astfel încât să poată fi pregătite să înceapă imediat.
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Săptămâna 1:

Sesiunea introduc tiva
Activitate pentru a sparge gheața
Participantele să fie așezate în cerc și să își spună fiecare numele și micul dejun preferat. Înainte ca fiecare persoană să se 
prezinte, ea trebuie să repete numele fiecărei persoane de dinaintea ei. Prima persoană va spune la început doar propriul 
nume și mic dejun preferat, dar după ce toată lumea din cerc a împărtășit, prima persoană va încheia spunând numele 
tuturor, pentru a da un final grandios timpului de prezentări.

Așteptări din partea grupului
Împărtășește regulile de bază ale grupului tău (pentru sugestii de reguli, vezi introducerea sau creează propriile reguli).

Introducere
Citește următoarea introducere:

„A fost odată un pastor chinez care spunea: «Fără Biblie, fără micul dejun.» El nu lua micul dejun până când nu citea mai 
întâi Cuvântul lui Dumnezeu, iar stomacul său zgomotos îi amintea să caute Scriptura înainte de a căuta hrana fizică.

Oricât de bună era această regulă pentru el, multe dintre noi, femeile ocupate, avem nevoie de încurajare pentru a nu sări 
peste micul dejun, ci a găsi modalități de a îmbina citirea Bibliei cu obiceiuri deja existente în viața noastră.

Rugăciunea mea pentru noi în această lună care ne stă înainte este să dezvoltăm o foame după Dumnezeu care depășește 
cu mult foamea noastră după clătite și smoothie-uri și să gustăm și să vedem ce bun este Domnul (Psalmul 34:8) chiar și în 
timp ce luăm micul dejun.”

‚
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Lectură de grup
Citiți pe rând, cu voce tare, secțiunile: „Să începem” și „Întrebări frecvente”. Ține seama de faptul că este posibil ca unele 
femei din grup să fie necredincioase sau ca aceasta să fie prima dată când participă la un studiu biblic sau să facă parte din 
alte confesiuni religioase. Accentuează faptul că vrei ca toată lumea să se simtă bine-venită și atenționează participantele să 
nu spună ceva negativ la adresa altor confesiuni religioase.

Sugestii de întrebări pentru discuție
•      Ai încercat vreodată să citești Biblia în fiecare zi? Ce a fost eficient? Ce nu a fost foarte eficient?
•      Cu ce atitudini sau convingeri ai crescut în ce privește „timpul de părtășie”? Au existat „formule” care erau considerate 

mai bune decât altele?
•      Care sunt câteva dintre provocările din viața ta din prezent care fac să-ți fie greu să citești Biblia cu consecvență?
•      De ce participi la acest studiu Mic dejun cu Biblia? Ce te-a determinat să accepți participarea?
•      Ce speranțe ai pentru următoarele 31 de zile? (Ai putea să iei notițe din răspunsul fiecărei femei și să folosești aceste 

notițe ca să-ți aduci aminte să te rogi concret pentru fiecare dintre ele și să mai discutați despre aceste lucruri pe parcursul 
lunii următoare.)

•      Care ar fi un lucru care te-ar ajuta acum când pornim în această provocare împreună?

Exercițiu pentru Ziua 1
Parcurgeți împreună „Gustare pe fugă: Un nou început” din Ziua 1. Citiți pe rând meditația zilei și opriți-vă pentru a citi din 
Biblie versetele a căror referință se află în paranteze.

Alocă-le timp tuturor participantelor să rescrie Psalmul 34:8 cu cuvintele lor și invită-le să împărtășească parafrazarea lor 
dacă doresc.

Încurajează-le să finalizeze Zilele 2-7 înainte de următoarea voastră întâlnire.

Încheie întâlnirea de grup cu rugăciune, mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru fiecare femeie pe nume și rugându-te ca 
Duhul Său să vă atragă la Sine pe fiecare dintre voi pe toată durata studiului.

Opțional: e-mail sau postare distribuită pe rețelele de socializare înainte de următoarea întâlnire
Dacă intenționezi să iei legătura cu grupul tău în timpul săptămânii, iată niște postări pe care le poți distribui:

Plan de citire
Vizitează www.bibleandbreakfast.com și înregistrează-te ca să ai acces la resursele bonus, care includ un plan de citire pentru 
31 de zile ce poate fi tipărit și corespunde acestui studiu.

Rețetă recomandată
Vizionează un videoclip de un minut despre cum se prepară omleta la borcan la: www.poartabucuriei.ro/produs/mic-dejun-
cu-biblia/.

Resursă recomandată
Ai văzut semnul de carte FEAST care este inclus în resursele bonus de la adresa www.bibleandbreakfast.com? Dacă ai 
imprimantă, ia-ți timp în această săptămână ca să listezi un exemplar pe care să-l păstrezi în Biblia ta.
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Săptămâna 2:

Zilele 1-7
Întrebare pentru a sparge gheața
Fiecare persoană pe rând să se prezinte din nou, spunându-și numele și împărtășind un lucru care este cât se poate de unic cu 
privire la ea, cum ar fi: „Nu am fost niciodată în afara țării în care m-am născut” sau „Vin dintr-o familie cu 10 copii.”

Sugestii de întrebări pentru discuție
•      Cum și când ai gustat și ai văzut ce bun este Domnul (Psalmul 34:8)? 
•      În cuvintele tale, de ce a murit Isus?
•      Când a trebuit să exersezi chemarea lui Dumnezeu de a „[umbla] prin credință, nu prin vedere” (2 Corinteni 5:7)?
•      În situațiile în care îți este greu să „[te bucuri] în Domnul” (Filipeni 4:4), ce te ajută să-ți îndrepți mintea și inima spre 

închinare și laudă?
•      În ce domeniu (domenii) din viața ta trebuie să te lepezi de tine însăți și să te predai lui Isus (Luca 9:23)?
•      În ce moduri au afectat dezamăgirile tale percepția ta asupra lui Dumnezeu?
•      La ce alte lucruri pe care le iubești trebuie să renunți pentru a experimenta pe deplin dragostea lui Dumnezeu, la fel cum 

l-a invitat Isus și pe tânărul bogat să facă?
•      Care este un atribut al lui Dumnezeu care ți-a atras atenția în ceea ce ai citit în această săptămână?
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Dezvoltă un obicei sănătos
Dacă permite timpul, alege una sau două întrebări de la pagina 63, intitulată „Dezvoltă un obicei sănătos”, și invită 
persoanele din grupul tău să interacționeze:
•      Ce ai învățat până acum despre Isus?
•      Ce anume din noul tău obicei Mic dejun cu Biblia îți aduce bucurie?
•      Ce anume nu merge foarte bine în ce privește obiceiul tău Mic dejun cu Biblia sau ce anume ai vrea să faci diferit?
•      Ce mici schimbări poți să faci la timpul petrecut cu Isus dimineața pentru a crea un obicei mai trainic și mai plăcut?
•      Reflectând la săptămâna pe care ați petrecut-o împreună, ce ai dori să Îi spui lui Isus? Petrece timp în închinare, laudă, 

recunoștință sau rededicare.

Moduri în care să te rogi în această săptămână
Utilizează câteva din pasajele din Scriptură, lecțiile spirituale și convingerile însușite în săptămâna care a trecut pentru a te 
îndruma la timpul tău de rugăciune:
•      Laudă-L pe Dumnezeu pentru darul Cuvântului Său și pentru privilegiul de a putea să-l citești în limba maternă
•      Laudă-L pe Dumnezeu pentru că L-a trimis pe Fiul Său, Isus Cristos, ca să moară pe cruce pentru păcatele tale
•      Mărturisește acele ocazii în care ți-a fost greu să te bucuri în Domnul și să umbli prin credință
•      Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să te lepezi de tine însăți și să te predai lui Isus
•      Roagă-te pentru aceia care încă nu L-au mărturisit pe Isus Cristos ca Domn – „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” (Romani 10:9).

Opțional: e-mail sau postare distribuită pe rețelele de socializare înainte de următoarea întâlnire
Dacă intenționezi să iei legătura cu grupul tău în timpul săptămânii, iată niște postări pe care le poți distribui:

Rețetă recomandată
Vizionează videoclipul de un minut despre cum se prepară biluțele energizante fără zahăr la: www.poartabucuriei.ro/produs/
mic-dejun-cu-biblia/.

Resursă recomandată
Vizitează www.poartabucuriei.ro/produs/mic-dejun-cu-biblia/ și vizionează „Timp de părtășie fără sentimente de vinovăție”.
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Săptămâna 3:

Zilele 8-13
Ai reușit să finalizezi primele două săptămâni ale acestei provocări; bravo! Voi fi sinceră cu tine: în numeroase privințe, 
săptămâna care va urma (Zilele 14-20) este cea mai dificilă, deoarece a trecut entuziasmul inițial. Dacă tu sau persoanele din 
grupul tău întâmpinați dificultăți, să știi cu certitudine că aceasta este o parte firească a procesului de formare a unui obicei. 
Partea cea mai bună este faptul că vă puteți ajuta reciproc să perseverați și să dați socoteală!

La întâlnirea de grup din această săptămână, împărtășește-i grupului tău următoarele sfaturi și încurajări:

1. Celebrează progresul. Privind retrospectiv la ultimele două săptămâni, în ce moduri te-ai apropiat mai mult de Isus? 
Celebrează acest lucru! Oprește-te pentru câteva clipe și mulțumește-I pentru lucrarea Sa în viața ta. Nu trebuie să fie totul 
perfect ca să fie progres.

2. Fă mici schimbări în ce privește obiceiul tău. În ce dimineți ți-a fost mai dificil și ce mici schimbări poți să faci 
la obiceiul tău Mic dejun cu Biblia ca să-ți fie mai ușor? Poate că îți este greu să citești cu voce tare împreună cu copiii în timp 
ce încerci să iei câte o înghițitură de mâncare în același timp. Dacă este așa, probabil ați putea încerca să ascultați Biblia audio 
împreună în timp ce mâncați. Încercați împreună ca grup să găsiți modalități de a vă ajuta reciproc să găsiți soluții creative 
pentru provocările cu care vă confruntați.

3. Dă socoteală cuiva. Sună o prietenă din acest grup sau scrie-i un mesaj pentru a-i împărtăși ce ai învățat la timpul tău 
zilnic de Mic dejun cu Biblia sau împărtășește pe rețelele de socializare ceea ce ai învățat. Sau dacă ești foarte curajoasă, fă o 
transmisiune live și împărtășește-le prietenilor tăi de pe rețelele de socializare un lucru pe care l-ai învățat despre Isus! Faptul 
că dai socoteală altora te va ajuta să perseverezi în acele zile în care îți este greu să înaintezi.

Cei trei pași de mai sus pot fi un punct de cotitură în formarea acestui obicei de a te întâlni cu Isus la micul dejun toată 
viața ta.
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Întrebare pentru a sparge gheața
Care ar fi o trăsătură dobândită de la părinții tăi pe care dorești să o păstrezi și o trăsătură pe care ți-ai dori să o poți 
schimba?

Sugestii de întrebări pentru discuție
•      Ai pus vreodată la îndoială metodele lui Dumnezeu de a lucra în viața ta sau ai conștientizat mai târziu modurile în care 

El lucra în viața ta în mijlocul unei situații sau împrejurări dificile?
•      Ce pași poți să faci pentru a avea o vorbire mai blândă (Efeseni 4:29)?
•      Ce temeri te împiedică să vorbești cu îndrăzneală despre Isus (2 Timotei 1:7-8)?
•      În ce moduri te-ai bucurat de Dumnezeu și de prezența Sa în săptămâna care a trecut?
•      Te-ai simțit vreodată departe de Domnul? Dacă da, ce te-a ajutat să simți din nou prezența Sa?
•      În ce domenii sau situații ți-a fost greu să te încrezi în Dumnezeu și să experimentezi pacea Sa?

Dezvoltă un obicei sănătos
Dacă permite timpul, alege una sau două întrebări de la pagina 101, intitulată „Dezvoltă un obicei sănătos”, și invită 
persoanele din grupul tău să interacționeze:
•      Ce ai învățat până acum despre Isus?
•      Ce anume din noul tău obicei Mic dejun cu Biblia îți aduce bucurie?
•      Ce anume nu merge foarte bine în ce privește obiceiul tău Mic dejun cu Biblia sau ce anume ai vrea să faci diferit?
•      Ce mici schimbări poți să faci la timpul petrecut cu Isus dimineața pentru a crea un obicei mai trainic și mai plăcut?
•      Reflectând la săptămâna pe care ați petrecut-o împreună, ce ai dori să Îi spui lui Isus? Petrece timp în închinare, laudă, 

recunoștință sau rededicare.

Moduri în care să te rogi în această săptămână
Utilizează câteva din pasajele din Scriptură, lecțiile spirituale și convingerile însușite în săptămâna care a trecut pentru a te 
îndruma la timpul tău de rugăciune:
•      Laudă-L pe Dumnezeu pentru darul de a putea să petreci timp în prezența Sa
•      Mulțumește-I Domnului pentru planul Său desăvârșit și pentru că El întotdeauna Își duce la îndeplinire scopurile, chiar 

dacă noi nu putem să vedem sau să înțelegem
•      Mărturisește acele ocazii în care nu le-ai vorbit altora cu blândețe
•      Mărturisește-ți temerile cu privire la faptul de a le împărtăși altora Evanghelia și roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea 

îndrăzneală ca să proclami numele și adevărul Său
•      Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru momentele în care ai simțit prezența Sa în săptămâna care a trecut
•      Roagă-te ca alții să audă și să primească Cuvântul lui Cristos – „Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine 

prin Cuvântul lui Cristos” (Romani 10:1).

Opțional: e-mail sau postare distribuită pe rețelele de socializare înainte de următoarea întâlnire
Dacă intenționezi să iei legătura cu grupul tău în timpul săptămânii, iată niște postări pe care le poți distribui:
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Rețetă recomandată
Vizionează videoclipul de un minut despre cum se prepară smoothie-ul „Bună dimineața” la: www.poartabucuriei.ro/produs/
mic-dejun-cu-biblia/.

Resursă recomandată
Vizitează www.poartabucuriei.ro/produs/mic-dejun-cu-biblia/ și vizionează videoclipul „Creată pentru o închinare creativă”.
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Săptămâna 4:

Zilele 14-20
Întrebare pentru a sparge gheața
Dacă ai ști că nu ai avea cum să dai greș și banii nu ar fi o problemă, ce ți-ar plăcea să faci în următorii cinci ani?

Sugestii de întrebări pentru discuție
•      Ce „reguli” îți este greu să elimini din lista ta spirituală cu lucruri pe care să le faci și pe care să nu le faci, pe măsură ce 

cauți să trăiești în libertatea oferită de Cristos?
•      Ce te împiedică să cauți fața lui Dumnezeu (Psalmul 27:8)?
•      Ce I-ai cerut lui Dumnezeu în săptămâna care a trecut? Cum anume L-ai văzut răspunzând la acele rugăciuni până 

acum? (Matei 7:7-11)
•      Cum L-ai văzut pe Dumnezeu schimbându-te sau smerindu-te cu privire la o relație dificilă? (Filipeni 2:5-8)
•      Ce lucru pe care l-ai văzut sau l-ai experimentat în săptămâna care a trecut te-a determinat să te minunezi de 

Dumnezeu? (Psalmul 19:1-2)
•      Când ți se pare cel mai dificil să te încrezi în puterea și purtarea de grijă a Domnului în loc să te bizui pe tine însăți ca  

să faci totul? (Psalmul 127:1-2)
•      Care este cântecul tău preferat care te ajută să te concentrezi asupra lui Isus ca lumină a lumii? (Vezi pagina 143 pentru 

sugestii și vizitează www.bibleandbreakfast.com pentru a accesa o selecție de melodii de închinare.)

Dezvoltă un obicei sănătos
Dacă permite timpul, alege una sau două întrebări de la pagina 145, intitulată „Dezvoltă un obicei sănătos”, și invită 
persoanele din grupul tău să interacționeze:
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•      Ce ai învățat până acum despre Isus?
•      Ce anume din noul tău obicei Mic dejun cu Biblia îți aduce bucurie?
•      Ce anume nu merge foarte bine în ce privește obiceiul tău Mic dejun cu Biblia sau ce anume ai vrea să faci diferit?
•      Ce mici schimbări poți să faci la timpul petrecut cu Isus dimineața pentru a crea un obicei mai trainic și mai plăcut?
•      Reflectând la săptămâna pe care ați petrecut-o împreună, ce ai dori să Îi spui lui Isus? Petrece timp în închinare, laudă, 

recunoștință sau rededicare.

Moduri în care să te rogi în această săptămână
Utilizează câteva din pasajele din Scriptură, lecțiile spirituale și convingerile însușite în săptămâna care a trecut pentru a te 
îndruma la timpul tău de rugăciune:
•      Laudă-L pe Dumnezeu pentru că este lumina lumii și pentru că i-a salvat pe cei credincioși din întuneric
•      Laudă-L pe Dumnezeu pentru rugăciunile ascultate
•      Mărturisește orice lipsă de credință în puterea sau purtarea de grijă a Domnului
•      Roagă-L pe Dumnezeu să-ți descopere orice legalism din inima ta ce te împiedică să trăiești în libertatea oferită de Cristos
•      Roagă-te ca Dumnezeu să le dea oamenilor dorința de a-L căuta și a-L cunoaște pe El – „[El a făcut] ca ei să caute pe 

Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi” (Faptele apostolilor 17:27)

Opțional: e-mail sau postare distribuită pe rețelele de socializare înainte de următoarea întâlnire
Dacă intenționezi să iei legătura cu grupul tău în timpul săptămânii, iată niște postări pe care le poți distribui:

Rețetă recomandată
Vizionează un videoclip de un minut despre cum se prepară o salată pentru micul dejun la: www.poartabucuriei.ro/produs/
mic-dejun-cu-biblia/.

Resursă recomandată
Ai văzut semnul de carte REST* care este inclus în resursele bonus de la www.bibleandbreakfast.com? Ia-ți timp în această 
săptămână ca să listezi un semn de carte care să-ți amintească de metoda de rugăciune REST în timp ce continui acest 
studiu, dar și după aceea.

Săptămâna viitoare, Asheritah ne va încuraja să folosim metoda de rugăciune REST:

În secțiunea Ospăț la masă din Ziua 24, în cadrul sebsecțiunii Vino în închinare înaintea lui Dumnezeu (p. 169), vei găsi 
acronimul și schița de rugăciune de mai jos ca răspuns la Cuvântul lui Dumnezeu:
•      Afirmă bunătatea lui Dumnezeu: Laudă-L pe Dumnezeu pentru ceva ce ai învățat despre El în pasajul de astăzi.
•      Exprimă nevoia ta: Există ceva ce trebuie să-I mărturisești Lui?
•      Caută liniștea Lui: Oprește-te preț de câteva momente doar pentru a sta în tăcere înaintea lui Dumnezeu. Ascultă-L pe 

El în liniștea aceea.
•      Încrede-te în credincioșia Sa: Ce domeniu (domenii) din viața ta este nevoie să predai și să încredințezi astăzi în grija 

iubitoare a lui Dumnezeu?
Începe să practici această metodă în propria viață de rugăciune în săptămâna care urmează, astfel încât să putem să 
împărtășim și să discutăm experiențele noastre atunci când ne întâlnim.

* În limba engleză, cele patru elemente ale acestei metode alcătuiesc acronimul REST [odihnă] (n.tr.)
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Săptămâna 5:

Zilele 21-27
Întrebare pentru a sparge gheața
Aceasta se numește „Doi trandafiri și un spin”. Cere-i fiecărei persoane să împărtășească două lucruri minunate care s-au 
întâmplat în săptămâna care a trecut („trandafirii” săi) și un lucru dificil care s-a întâmplat („spinul” său). Ia în considerare 
ideea de a scrie notițe pentru rugăciune sau de a continua discuția în săptămâna următoare.

Sugestii de întrebări pentru discuție
•      Există vreo situație în viața ta pe care trebuie să I-o încredințezi lui Dumnezeu? (Proverbe 3:5-6)
•      În ce mod(uri) ai avut ocazia să-L slujești pe Dumnezeu ca „sare a pământului” în săptămâna care a trecut? (Matei 5:13)
•      În ce mod(uri) ai avut ocazia să manifești ospitalitate în săptămâna care a trecut?
•      Există ceva din trecutul tău la care trebuie să renunți sau să-I mărturisești lui Isus? (Filipeni 3:13b-14)
•      Ce binecuvântări spirituale pe care le-am primit în Cristos sunt cele mai izbitoare pentru tine? (Efeseni 1:3)
•      Față de cine te cheamă Dumnezeu să manifești dragoste în această săptămână? (1 Tesaloniceni 2:7-8)
•      Cum poți să manifești dragoste „cu fapta şi cu adevărul” în această săptămână? (1 Ioan 3:18)

Moduri în care să te rogi în această săptămână
•      Laudă-L pe Dumnezeu pentru binecuvântările spirituale pe care ți le dăruiește El prin Cristos
•      Laudă-L pe Domnul pentru oportunitățile pe care ți le dă de a fi sarea pământului
•      Mărturisește-I Domnului păcatele tale
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•      Roagă-L pe Dumnezeu să-ți descopere moduri concrete în care poți să fii mai ospitalieră și mai iubitoare în săptămânile 
următoare

•      Roagă-te ca Domnul să-l ajute pe poporul Său să se pocăiască de păcatele lui și să se întoarcă la El – „Pocăiţi-vă dar  
şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare”  
(Faptele apostolilor 3:19)

Opțional: e-mail sau postare distribuită pe rețelele de socializare înainte de următoarea întâlnire
Dacă intenționezi să iei legătura cu grupul tău în timpul săptămânii, iată niște postări pe care le poți distribui:

Rețetă recomandată
În locul unei rețete recomandate în această săptămână, cere-le persoanelor din grupul tău să împărtășească rețeta lor preferată 
din Mic dejun cu Biblia.

Resursă recomandată
Vizitează www.poartabucuriei.ro/produs/mic-dejun-cu-biblia/ și vizionează videoclipul „De la datorie la desfătare”.

Notă:
În pregătirea pentru următoarea întâlnire, citește secțiunea intitulată „Care este următorul pas?” de la paginile 213-215. 
Pregătește-te să ai o conversație cu persoanele din grupul tău despre planurile pentru timpul de părtășie și studiul biblic 
personal sau de grup după încheierea studiului Mic dejun cu Biblia. De asemenea, discută cu grupul tău dacă ați vrea să faceți 
din ultima întâlnire un mic dejun în care fiecare să aducă preparate, poate că fiecare să se înscrie pentru a aduce un preparat 
dintre rețetele din Mic dejun cu Biblia.
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Săptămâna 6:

Zilele 28-31  si celebrarea
Aceasta este ultima întâlnire pentru studiul de grup Mic dejun cu Biblia. Așa cum am scris în introducere, dorința inimii mele 
este ca tu și grupul tău să dezvoltați o foame după Dumnezeu care este mult mai presus de foamea după clătite și smoothie-
uri și ca fiecare femeie în parte să guste și să vadă ce bun este Domnul (Psalmul 34:8) chiar și în timp ce ia micul dejun.

Sunt sigură că Dumnezeu a făcut nespus mai mult decât aș fi putut să-I cer sau să gândesc eu. La întâlnirea voastră din 
această săptămână, invită persoanele din grupul tău să împărtășească cel puțin un mod în care Dumnezeu a lucrat în viața  
lor prin acest studiu.

•      Nădăjduim că unele dintre ele și-au format un obicei zilnic de a citi Biblia.
•      Poate că unele dintre ele și-au așezat poverile la picioarele lui Isus.
•      Slavă lui Dumnezeu pentru orice persoane care s-au rugat ca să-L primească pe Isus ca Mântuitor!
•      Poate că unele persoane au experimentat eliberarea din anumite probleme spirituale.
•      Poate că unele persoane L-au invitat pe Duhul Sfânt să lucreze în situații dificile.
•      Poate că unele persoane au dobândit încredere în studierea Scripturii.
•      Nădăjduim că unele persoane au găsit pace în odihna în Isus.
•      Nădăjduim de asemenea că unele persoane au invitat și alte femei să înceapă un studiu biblic alături de ele.

Oricare ar fi situația, lăudați-L pe Dumnezeu împreună pentru bunătatea și harul Său față de grupul vostru și pentru 
credincioșia Sa de a auzi și a răspunde rugăciunilor voastre după voia Sa.

‚ 
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Următorii pași

Se poate întâmpla adesea să închei un program sau un studiu biblic și să nu ai altceva pregătit care să-i ia locul. Discută cu 
grupul tău despre ceea ce urmează să faceți. Care este planul de citire a Bibliei pentru următoarele câteva săptămâni sau 
luni? Va mai urma un alt studiu?

Antrenează membrele grupului să evalueze obiceiurile care s-au format în timpul acestui studiu și ce anume au învățat 
despre ele însele și despre punctele lor forte și punctele lor slabe. Ce ai învățat despre acest obicei de a citi Biblia? Ce 
anume este eficient în cazul tău?

Iată câteva sugestii pe care le-ai putea avea în vedere pentru următorii pași ai grupului tău:
•      Citiți împreună o carte din Biblie folosind planurile de citire YouVersion (aplicație disponibilă pe smartphone; sunt de 

asemenea disponibile meditații zilnice prin e-mail)
•      Află mai multe despre următoarele cărți și studii la www.asheritah.com/books:

  Quiet Time for Busy Women Workbook: 6 Weeks to Becoming Consistent in Your  Daily Devotions* 
  Walking with God: Enjoying God’s Presence from Morning to Night
  Full: Food, Jesus, and the Battle for Satisfaction
  He Is Enough: Living in the Fullness of Jesus (A 6-Week Study in Colossians)
  Unwrapping the Names of Jesus: An Advent Devotional **
  Unwrapping the Love of Jesus: A Lent Devotional 

•      Poți găsi studii biblice pentru femei publicate de Moody Publishers la: https://www.moodypublisherswomen.com

Întrebare pentru a sparge gheața
Dacă ai putea să iei cina cu o persoană din prezent sau din trecut, cine ar fi acea persoană și care ar fi una sau două întrebări 
pe care i le-ai pune?

Sugestii de întrebări pentru discuție
•      Unde sau cum anume ai nevoie de mai mult autocontrol? Cum ar arăta viața ta dacă ai manifesta mai mult autocontrol în 

acest domeniu? (Proverbe 25:28)
•      În ce domeniu din viața ta este nevoie să ai încredere în dragostea lui Dumnezeu? Dar în puterea Sa? (Psalmul 59:16-17)
•      Cum anume sau unde ai văzut credincioșia lui Dumnezeu în ultimele câteva săptămâni ale acestui studiu? (Psalmul 92:1-2)
•      Care dintre cele patru discipline menționate în Faptele apostolilor 2:42-47 este cel mai ușor de practicat pentru tine? 

Care este cea mai dificilă?
•      Ce schimbări intenționezi să faci în viața ta ca urmare a acestui studiu?

* În limba română: Timp pentru Dumnezeu când nu mai ai timp de  nimic: Fii consecventă în părtășia ta zilnică (www.poartabucuriei.ro/produs/
timp-cu-dumnezeu-cand-nu-mai-ai-timp-de-nimic-fii-consecventa-in-partasia-ta-zilnica/)
** În limba română: Descoperă  frumusețea numelor lui Isus: Meditații de Advent (www.poartabucuriei.ro/produs/descopera-frumusetea-numelor-
lui-isus-meditatii-de-advent/)
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•      Evaluare a obiceiului de citire a Bibliei:
    Ce ai învățat despre Dumnezeu în luna care a trecut?
     Ce ai învățat despre tine însăți?
     Ce ai învățat despre faptul de a petrece zilnic timp cu Dumnezeu în prezența Sa?

Moduri în care să te rogi în această săptămână
Acum când încheiem acest studiu de grup Mic dejun cu Biblia, ia-ți timp să reflectezi asupra a tot ceea ce v-a descoperit 
Dumnezeu ție și persoanelor din grupul tău în ultimele câteva săptămâni și mulțumește-I pentru numeroasele moduri în 
care a lucrat El.

Iată o sugestie de rugăciune pentru grupul tău, adaptată din cuvântul adresat de Pavel bisericii din Colose în Coloseni 1:3-14:

„Tată, Îți mulțumesc pentru aceste femei dragi care Te-au căutat și Te-au găsit luna aceasta. Te rog să continui să le umpli cu 
înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să trăiască într-un chip vrednic de Tine și să-Ți fie plăcute în orice 
lucru. Ajută-le să aducă roade în tot felul de fapte bune, crescând în cunoașterea Ta, fiind întărite cu toată puterea, potrivit cu 
tăria slavei Tale. Te rog să le dai răbdare și îndelungă răbdare și să le ajuți să-Ți aducă mulțumiri în toate lucrurile cu bucurie. 
Îți mulțumesc că ne-ai izbăvit de sub puterea întunericului și ne-ai strămutat în Împărăția Fiului Tău. Te iubim. Amin.”


