Săptămâna 1: Sesiunea introductivă
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?

• C
 are 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?
• C
 e 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?

Săptămâna 2: Zilele 1-7
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?

• C
 ând a trebuit să exersezi chemarea lui Dumnezeu de a „[umbla] prin credință, nu prin
vedere” (2 Corinteni 5:7)?

• Î n 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?

• Î n 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?

• L
 a 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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Săptămâna 3: Zilele 8-13
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?
• T
 e-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?

Săptămâna 4: Zilele 14-20
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)?

• C
 e 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)
• C
 um L-ai văzut pe Dumnezeu schimbându-te sau smerindu-te cu privire la o relație dificilă?
(Filipeni 2:5-8)

• C
 e 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)

• C
 ând 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)

• C
 are 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.)

2

Săptămâna 5: Zilele 21-27
Sugestii de întrebări pentru discuție
• Există vreo situație în viața ta pe care trebuie să I-o încredințezi lui Dumnezeu?
(Proverbe 3:5-6)

• Î n 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?

• E
 xistă ceva din trecutul tău la care trebuie să renunți sau să-I mărturisești lui Isus?
(Filipeni 3:13b-14)

• C
 e binecuvântări spirituale pe care le-am primit în Cristos sunt cele mai izbitoare pentru tine?
(Efeseni 1:3)
• F
 ață 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)

Săptămâna 6: Zilele 28-31 și celebrarea
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)

• Î n ce domeniu din viața ta este nevoie să ai încredere în dragostea lui Dumnezeu? Dar în
puterea Sa? (Psalmul 59:16-17)

• C
 um anume sau unde ai văzut credincioșia lui Dumnezeu în ultimele câteva săptămâni ale
acestui studiu? (Psalmul 92:1-2)

• C
 are 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?

• 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?

3

