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INTRAREA TRIUMFALĂ
Isus dorește să știm și să ne gândim la ce I s-a întâmplat în ultima săptămână înainte de a muri.

BIBLIE
sosise timpul să intre călare ca un rege în Ierusalim.
După cinci zile, El avea să moară pe cruce și dorea ca
toată lumea să vorbească despre El și să vadă ce avea să
I se întâmple în următoarele zile.
Când profeții lui Dumnezeu vorbesc despre ceva
care se va întâmpla, chiar va avea loc acel lucru? Versetul 4

LUNI

E

DUMINICĂ

ra duminică și Isus i-a rugat pe doi ucenici să-I
aducă un mânz. Ucenicii știau că Isus umbla pe jos
u foarte mult timp înainte de nașterea lui Isus în
când dorea să meargă undeva. Așa că ei s-au mirat:
Betleem, Dumnezeu i-a descoperit unui prieten
„De ce dorește Isus acum un măgăruș?”
de-al Său de pe pământ un secret despre ce se va
Apoi ucenicii și-au adus aminte: regii evrei întotîntâmpla cu Isus când avea să fie mare. În Zaharia 9:9
deauna călătoreau pe mânji. Era pregătit Isus, în sfârscrie despre acest secret.
șit, să fie regele lor? Cât de încântați erau ei! Sperau ca
Zaharia spunea că Isus, într-o zi, va intra ca un rege
Isus să fie curând împărat în Ierusalim și toți soldații
în Ierusalim, călare pe un măgăruș tânăr, adică pe un
romani aveau să plece.
mânz. Acest lucru chiar așa s-a întâmplat.
Ucenicii le-au spus multor oameni ce credeau ei că
Era duminică, la o zi după ce Maria a turnat parfum
are de gând să facă Isus și curând s-a adunat o mare
pe capul lui Isus. Isus i-a rugat pe doi ucenici să facă
mulțime în jurul Lui. Ucenicii și-au pus hainele pe spiceva pentru El. Ce le-a spus El să facă? Matei 21:2,3
narea mânzului și
L-au ajutat pe Isus să înCei doi ucenici au ascultat de Isus și au mers
calece. Curând, oamenii
în sat. Bineînțeles că
au început să-I aducă laau găsit o măgăriță cu
ude lui Isus, Îl numeau
un mânz. În timp ce
„Mesia” și „împărat”,
dezlegau animalele, ciiar Isus nu i-a oprit.
neva i-a întrebat: „Ce
Deoarece erau săaveți de gând să faceți
raci, oamenii din mulcu mânzul pe care îl
țime nu au putut să-I
dezlegați?”
aducă daruri bogate.
Ucenicii i-au răsAșa că și-au întins
puns: „Domnul are ne
hainele pe drum, ca
voie de el.” Așa că i-a
un covor, peste care
lăsat pe ucenici să ducă
să calce măgărușul
animalele la Isus.
călărit de Isus. Au tăDe ce avea nevoie
iat și ramuri de măsIsus de un mânz? El știa
lin și de palmier, pe
ce a scris profetul Zahacare le-au întins pe
by-sa/3.0/
ses/
icen
ria despre El și a înțeles că
rg/l
drum, înaintea Lui.
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MIERCURI

Oamenii nu aveau steaguri strălucitoare pe care să
le fluture înaintea lui Isus, așa că ridicau ramuri de palmier, pe care le legănau deasupra capului. Ce Îi cântau
ei lui Isus? Matei 21:9
Ți-ar fi plăcut să fii acolo în ziua aceea?

N

MARȚI

u a mai fost niciodată o asemenea paradă. Isus călărea spre Ierusalim și toți oamenii strigau și cântau. De ce erau oamenii atât de fericiți? Pe mulți
dintre ei îi eliberase Isus de sub puterea lui Satana? Da,
îi eliberase. Cei care fuseseră orbi Îl lăudau pe Isus că le
vindecase ochii. Cei care fuseseră muți acum vorbeau
și cântau cu voce tare. Cei care nu putuseră să meargă
acum alergau să taie ramuri de palmier.
Lazăr, care fusese mort patru zile, conducea mânzul pe care călărea Isus.
Chiar toți erau fericiți? Nu, nu se
bucurau chiar toți. Fariseii erau invidioși pe Isus. Ei se temeau că mulțimea Îl va proclama pe Isus împărat.
Ei le spuneau oamenilor să tacă, dar
aceștia cântau mai tare. Când preoții
I-au spus lui Isus să-i oprească pe oameni, ce le-a spus El? Luca 19:39,40
Zaharia a profetizat că Isus avea
să fie lăudat și nimeni nu putea împiedica planurile lui Dumnezeu.
Dacă oamenii ar fi refuzat să-I cânte lui Isus, pietrele aveau să Îi cânte.
Chiar dorea Isus să Îl laude pietrele? Nu. Cine intona laude la adresa
lui Isus? Psalmii 33:1
Când a ajuns pe vârful Muntelui Măslinilor, Isus
S-a oprit să privească cetatea Ierusalim. Apunea soarele, iar templul strălucea ca zăpada. Și mulțimea s-a
oprit să privească. O, cât de mândri erau toți cu templul lor minunat! Dar Isus ce simțea?

I

sus nu le-a permis niciodată oamenilor să Îl proclame împărat. Dar acum El era călare
pe un mânz și îi lăsa pe oameni să Îl numească rege sau
împărat. În fiecare minut se
adunau alți oameni în jurul lui
Isus. Ei strigau: „Osana, Fiul
lui David!” „Binecuvântat este
Împăratul care vine în Numele
Domnului!”
Mulți oameni au auzit zgomotul și au alergat să vadă ce se
întâmpla. „Cine este Acesta?”,
întrebau ei. Ce răspundeau oamenii din mulțime? Matei 21:11
Când oamenii din Ierusalim
au auzit că venea Isus, mii dintre
ei au alergat înaintea Lui să-L salute fluturând ramuri de palmier și
cântând.
Dar preoții nu au mers să Îl întâmpine pe Isus. În
seara aceea, când preoții au sunat din trâmbițe să cheme oamenii la închinare, în templu au venit doar câteva persoane. Aproape toți merseseră să-L primească
pe Isus. Acest lucru i-a făcut pe preoți să fie invidioși și
mânioși. Ce au spus ei? Ioan 12:19
Parcă toți oamenii merseseră să-L vadă pe Isus. Și
era exact ce Își dorea Isus. După această zi plină de entuziasm, toți continuau să vorbească despre Isus. Toți
doreau să vadă ce avea să mai facă El. Exact după cinci
zile, mulți dintre ei aveau să-L vadă pe Isus murind ca
o jertfă perfectă pentru păcatele noastre.
Era important ca
acești oameni să
fie atenți la Isus
în această săptămână? Este foarte important ca
noi să ascultăm
cu atenție povestirile despre
ce s-a întâmplat
cu Isus în această
săptămână?
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ând Isus S-a oprit să privească templul, oamenii
erau siguri că El simțea aceeași fericire și mândrie
pe care le simțeau ei. Dar Isus era foarte, foarte
trist. Ochii Săi s-au umplut imediat de lacrimi și a început să plângă. Ce spunea El? Luca 19:41-44
Inima cea mare și plină de dragoste a lui Isus era teribil de
rănită. El ar fi străbătut toată
distanța de la cer la pământ ca
să salveze chiar și numai un
singur om. Acum, El stătea și
Se uita la cetatea plină de oameni care erau prea mândri și
încăpățânați pentru a-I da voie
să-i ajute.
Mai era doar puțin timp
– o ultimă șansă de a-L primi
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pe Isus. Dacă poporul și conducătorii L-ar fi primit pe Isus,
templul și cetatea lor ar fi fost salvate. Dacă ei nu aveau să Îl
accepte pe Isus, toate urmau să fie pierdute.
Conducătorii din Ierusalim au auzit că vine Isus și au mers
să-L întâlnească. Când au ajuns în vârful Muntelui Măslinilor,
au văzut mulțimea și au întrebat: „Cine este Acesta?”
„El este Mesia”, au răspuns ucenicii, „Fiul Preaiubit al lui
Dumnezeu”. El este „Dumnezeu tare”, „Salvatorul lumii”.
Dar conducătorii nu I-au spus bun-venit lui Isus. Ei nu
doreau ca El să fie Salvatorul lor. Îl urau și au cerut soldaților
să-L dea deoparte.

TEXT DE MEMORAT
„Osana, Fiul lui David! Binecuvântat
este Cel ce vine în Numele Domnului!”
(Matei 21:9)
Am studiat lecția și am repetat textul de memorat astăzi.
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RUGĂCIUNEA MEA
Dragă Doamne, Îți mulțumesc că i-ai
iubit pe cei ce Îl urau pe Isus. Vreau să
aleg să Îl invit întotdeauna pe Isus în
inima mea. Te rog să mă faci să fiu cu
adevărat bun, amabil și plin de dragoste ca Tine! În Numele lui Isus, amin!
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Curând a apus soarele. Timpul lor se sfârșise, pentru că nu
mai era nimic ce putea face Isus pentru ei, ca să îi ajute. Inima
lor mândră L-a respins și acum era prea târziu. De aceea plângea Isus.
Tu ai face ceva care să-L facă pe Isus să plângă? Oh, nu.

VINERI

T

oată noaptea de duminică Isus S-a rugat, iar dimineața a
venit în templu cu ucenicii Săi. Pe drum a văzut un smochin. Avea o mulțime de frunze și Isus știa ce înseamnă
acest lucru. Smochinele încep să crească înaintea frunzelor, așa
că, atunci când are multe frunze mari, orice smochin ar trebui
să aibă smochine zemoase și coapte frumos, gata de mâncat.
Isus era flămând și a căutat cu atenție câteva smochine în
pom, să le mănânce. Dar nu a găsit niciuna. Erau numai frunze. Ce dezamăgire! Ce a spus Isus pomului după aceea? Marcu
11:14
A doua zi, Isus și ucenicii Lui au venit din nou la smochin.
Ce a spus Petru? Versetele 20 și 21
Isus a vorbit cu smochinul pentru a ne învăța o lecție. Unii
copii spun că ascultă de Dumnezeu, dar ei mint, pentru că nu
Îl iubesc cu adevărat pe Isus. Ei sunt ca smochinul cu frunze
mari și frumoase, din care nu poți să culegi fructe parfumate și
dulci. Ei sunt încăpățânați și ne dezamăgesc.
Să-L rugăm pe Isus să ne ajute să fim asemenea unui smochin cu frunze și fructe zemoase și dulci.

DE GÂNDIT
Știa Isus unde se găsea un mânz pe care
să îl călărească? Știe Isus toate lucrurile?
Este important pentru noi să cunoaștem povestirea despre moartea lui Isus
pe cruce pentru păcatele noastre? Ar
trebui să citim această povestire mereu?
Se întristează Isus atunci când noi
suntem neascultători? Se bucură Isus
atunci când noi ne cerem iertare și Îl
ascultăm?
Iubește Isus pe oricine – chiar și pe oamenii care nu aleg să-L iubească? Există
consecințe grave atunci când alegem
să facem rău?
Cum putem arăta că Îl iubim pe Isus?

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 21:1-11,18-22; Marcu 11:1-14,
20-24; Luca 19:29-44; Ioan 12:12-19
Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus,
capitolele 63 și 64
3
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CIORAPUL DIN SPATELE UȘII
Mesagerul special al lui Dumnezeu (14). De Amy Sherrard

J

Adaptare după The Spirit of Prophecy Emphasis Stories, vol. 1, p. 121-124

ames și Ellen White locuiau în Rochester, New York. În casa lor era un anumit loc
întunecos, chiar în spatele ușii, lângă bucătărie. Acolo era atârnat un ciorap vechi.
Acesta era secretul lui Ellen. Numai ea îl știa.

Little Folk Visuals

Ciorapul era greu, deoarece era plin de tot felul
de mărunțiș. Erau câteva monede de un sfert și o
jumătate de dolar și vreo câțiva dolari.
James și Ellen White erau foarte săraci, dar cum
se adunau banii în ciorap? În fiecare săptămână,
Ellen White economisea banii care îi rămâneau
după ce cumpăra mâncarea de care aveau nevoie.
Chiar dacă erau numai câțiva bănuți, ea îi lua și îi
punea în acel ciorap. Ea economisea aceste monede
pentru situații de urgență. Puțin câte puțin, suma
a început să crească, dar soțul ei nu știa acest lucru.
Într-o zi, James a intrat în casă și a spus:
— Am nevoie de bani să cumpăr hârtie și nu îi
am. Nu știu ce să fac! Suntem gata să tipărim Review and Herald, dar nu am bani să cumpăr hârtie.
Ellen vedea că el era îngrijorat și și-a dat seama
că aceasta era cu adevărat o urgență.
— De câți bani ai nevoie? a întrebat ea.
— Am nevoie de 64 de dolari, a răspuns el. Dar
de unde să-i iau?

Fără să spună vreun cuvânt,
Ellen White a întins mâna spre
locul întunecos din spatele ușii,
unde atârna ciorapul, și l-a luat.
James privea cu atenție în timp ce sutele de monede se rostogoleau pe masă.
— Să le numărăm, James! a spus ea zâmbind și
privindu-l în față.
Cei doi s-au așezat pe scaun, la masă, și au început să numere. Când au făcut totalul, aveau destui
bani să cumpere toată hârtia de care aveau nevoie.
James și-a îmbrățișat soția mică de statură și a sărutat-o zgomotos. Ce mândru era că ea economisise în fiecare săptămână câțiva cenți pentru situații de urgență! Ce bucuroasă era Ellen White că
se descurcase fără anumite lucruri, pentru a putea
economisi!
James White a luat banii și a plătit hârtia. Omul
de la tejghea s-a mirat, probabil, de ce plătea el cu
atât de mult mărunțiș și cu doar câteva monede
mai mari. Dar erau banii corespunzători pentru
hârtie.
Ellen White a învățat că, economisind sume
mici de bani, se poate aduna o sumă mare. Întotdeauna era îngrijorată când îi vedea pe copii cheltuind bani pe bomboane și pe înghețată. Ea știa că
aceste lucruri nu sunt bune pentru corpul nostru
și ele însemnau o risipă de bani. Aceste mici sume
de bani ar fi putut fi folosite mai înțelept, dacă ar fi
fost oferite pentru ajutorarea altora.
Tu ai învățat să economisești ca Ellen White? Ai
un loc special unde ții banii pe care i-ai economisit?

Resurse suplimentare în limba engleză: nature lessons, activities, music, Bible lessons, Scripture memory, and more.
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ISUS FACE DIN NOU
ORDINE ÎN TEMPLU
Lui Isus Îi place când vorbim frumos despre El, când Îl
ascultăm și Îi aducem daruri pentru că Îl iubim.

DUMINICĂ

L

uni, a doua zi după intrarea în Ierusalim călare pe
un mânz, Isus a venit la templul din Ierusalim.
Templul era casa lui Dumnezeu, unde oamenii din
toată lumea puteau veni să se roage și să se închine lui
Dumnezeu. Isaia 56:6,7
Dar ce a văzut Isus când a intrat în templu? Se rugau oamenii și Îi aduceau laude lui Dumnezeu? Nu.
Erau mulți viței, oi și porumbei, care făceau mult zgomot. Dar și mai rău decât atât era zgomotul cumplit pe
care îl făceau oamenii.
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BIBLIE
Mulți oameni aduceau animale să le vândă în templu. De ce? Deoarece mulți închinători veneau de
departe și nu puteau aduce cu ei animalele de jertfă.
Vânzătorii din templu doreau să câștige mulți bani.
Așa că vânzătorii și cumpărătorii se înfuriau și se certau. Până și preoții și fariseii se certau și îi înșelau pe
oameni.
Când a văzut ce se întâmpla în templu, Isus S-a întristat. Oamenii transformaseră casa de închinare a Tatălui Său într-un loc unde hoții și tâlharii furau. Locul
arăta mai degrabă ca un mare târg de animale decât ca
o casă de rugăciune.
Când Își începuse lucrarea, cu trei ani mai devreme,
Isus făcuse ordine în templu și eliminase toate aceste
lucruri. Oare va trebui să mai facă ordine încă o dată?

LUNI

D

e ce vindeau oamenii animale în templu? De Paște, oamenii trebuiau să-I aducă Domnului un
animal ca jertfă. Jertfele arătau că, într-o zi, Cineva perfect va ierta toate greșelile oamenilor.
Dar preoții egoiști erau mai interesați să primească mai mulți bani decât să-i învețe pe oameni ce era
corect. Așa că oamenii, în loc să-și mărturisească în
umilință păcatele și să aleagă să asculte de Dumnezeu,
aduceau și mai multe animale, crezând că acest lucru
Îi plăcea lui Dumnezeu. Dar ce dorea Dumnezeu cu
adevărat? 1 Samuel 15:22
Isus a înțeles că trebuia să facă ceva. El era Mesia și
trebuia să pună capăt dezordinii din templu. Stătea în
picioare pe treptele templului și Se uita cu severitate la
oamenii răi. Slava lui Dumnezeu strălucea pe fața Lui
și arăta ca un Împărat venit din cer.
Curând toate privirile s-au îndreptat spre Isus.
Preoții și fariseii, vânzătorii de animale și schimbătorii de bani, vinovați, căutau să stea cât mai departe
de Isus. Ei stăteau tăcuți și plini de teamă privind la
Isus. Ce avea El de gând să facă?
5
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În cele din urmă, Isus a spus cu voce puternică,
asemenea unei trompete: „Este scris: «Casa Mea se va
chema o casă de rugăciune». Dar voi ați făcut din ea o
peșteră de tâlhari” (sau „un cuib de infractori”, BVA).
„Luați aceste lucruri de aici!”

MARȚI

P

reoții, fariseii, vânzătorii de animale și schimbătorii de bani – toți acești oameni vinovați – erau
îngroziți. Isus tocmai poruncise: „Luați aceste
lucruri de aici!” Imediat, toți au
alergat afară din templu, luându-și lucrurile cu ei.
Au plecat toți oamenii de
lângă Isus? Matei 21:14
Mulți oameni care aveau nevoie de ajutorul lui Isus au rămas
în templu și curând Isus i-a vindecat pe bolnavi și i-a binecuvântat pe copii. Acești oameni fericiți
Îl iubeau pe Isus și Îi cântau la fel
ca în ziua de dinainte, când El călărise un mânz: „Osana, Fiul lui
David!” „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului!”
Încet, cei care fugiseră din templu s-au întors. Acum priveau uimiți și tăcuți la Isus. Ei Îl vedeau
deschizând ochii orbilor. Îl vedeau
cum îi face pe ologi să alerge și să
sară. Îi vedeau pe copii dormind pe genunchii Săi.
Templul s-a umplut de oameni care Îl slăveau pe Isus.
Copiii fluturau ramuri de palmier și cântau cel mai
tare.
Preoții erau mânioși. Ei susțineau că cei mici erau
ființe fără importanță. Preoții încercau să-i facă pe copii să tacă, dar ei continuau să cânte. Apoi ce au făcut
preoții? Versetele 15 și 16
Conducătorii evrei ar fi trebuit să fie primii care să-I
aducă laude lui Isus, dar ei nu au făcut acest lucru, așa
că Dumnezeu a ales copiii să-I aducă laude.
Îi place lui Isus să audă cântările tale de laudă la
adresa Lui?

MIERCURI

M

arți, Isus a venit din nou la templu și a vorbit cu
preoții și conducătorii. El știa că ei plănuiseră
să-L omoare și voia să-i avertizeze să nu comită
un asemenea păcat. Așa că le-a spus această povestire.

Un om a sădit o vie minunată, a împrejmuit-o cu
un gard, pentru a fi în siguranță. Apoi a găsit niște
oameni care să-i îngrijească via, în timp ce el a plecat
într-o călătorie.
Când strugurii s-au copt, proprietarul a trimis un
servitor să-i aducă câțiva struguri. Dar oamenii care
aveau grijă de vie l-au bătut.
Proprietarul a mai trimis un servitor. Dar oamenii
care îngrijeau via au aruncat cu pietre după el și l-au
trimis cu mâna goală.
Astfel proprietarul a trimis mai mulți servitori să-i
aducă struguri. Ce s-a întâmplat cu
ei? Marcu 12:5
În sfârșit, proprietarul l-a trimis
pe singurul lui fiu. Ce au făcut oamenii aceia răi cu el? Versetele 6
la 8
Acum Isus i-a întrebat pe preoți și pe conducători: „Ce le va
face proprietarul viei acestor oameni?” Ce au răspuns ei? Matei
21:41
Deodată, preoții și conducătorii și-au dat seama că povestirea lui Isus era de fapt despre
ei, pentru că ei nu Îl primeau pe
Isus, la fel cum părinții lor nu îi
primiseră pe profeți.

D

JOI

upă ce le-a spus conducătorilor povestirea despre
vie, Isus le-a adus aminte de o situație de pe vremea când construiau evreii templul.
A fost adusă o piatră uriașă pe șantierul templului.
Dar constructorilor nu le plăcea această piatră și nu au
folosit-o. Multă vreme, piatra a zăcut pe jos. Lucrătorii
ar fi dorit ca această piatră să nu le mai stea în cale.
Într-o zi, constructorii aveau nevoie de o piatră deosebită pentru colțul fundației templului. Ea trebuia să
fie mai mare și mai robustă decât alte pietre, deoarece
trebuia să suporte mai multă greutate. Aceasta avea să
fie cea mai importantă piatră din întreaga construcție
a templului.
Constructorii au încercat mai multe pietre pe care
le credeau bune, dar toate s-au făcut bucăți. În cele
din urmă, lucrătorii și-au adus aminte de piatra aceea mare, nedorită de atât de multă vreme. Putea fi ea
piatra potrivită pentru acel loc deosebit? Au încercat-o
și cu siguranță aceasta era piatra de care aveau nevoie.
Piatra de colț este asemenea lui Isus. Multor oameni
nu le place de Isus, dar El este singura Ființă care are
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putere să poarte păcatele întregii lumi. El nu a ascultat niciodată de propunerile lui Satana și ne va ajuta întotdeauna. Evrei
4:15,16

TEXT DE MEMORAT
„Pe cine dă cu bucurie,
îl iubește Dumnezeu.”
(2 Corinteni 9:7)

VINERI

I

sus și ucenicii Lui stăteau în templu. Ei se uitau la oamenii
care puneau bani la cutia cu donații. Mulți oameni bogați
îmbrăcați în haine bune aduceau mulți bani pentru preoți.
Ei își vărsau cu mândrie monedele în această ladă, în speranța
că cineva aude și vede cât de mulți bani aduceau.
În timp ce
privea, Isus S-a
întristat. El știa
că acești oameni
aveau încă foarte
mulți bani acasă.
Ei își aduceau
banii pentru că
doreau ca oamenii să afle cât de
mult Îl iubeau pe
Dumnezeu.
După aceea,
Isus a văzut o femeie săracă, rămasă fără soț, apropiindu-se încet de
lada cu donații. Se
temea să nu o vadă
cineva. S-a uitat la
cei doi bănuți din
mâna ei. Darul ei
părea foarte mic,
în comparație cu
© sweetpublishi
ng.com; Licens
e—http://creat
ivecommons.org/l
icenses/by-sa/3
darurile bogate pe
.0/
care toți oamenii
înstăriți le aduceau. Ea Îl iubea pe Dumnezeu foarte mult și
dorea să-I ofere și ea un dar mare. Dar nu mai avea alți bani, iar
cele două monede erau tot ce avea.
În cele din urmă s-a apropiat și a pus repede cei doi bănuți
în cutie, întorcându-se să plece în grabă. În timp ce ieșea, L-a
văzut pe Isus zâmbindu-i și a auzit ce le-a spus El ucenicilor
Lui. Luca 21:3,4
Acum femeia era fericită. Știa că lui Isus i-a
plăcut darul ei și Îl iubea cu toată inima.
Și darurile noastre
sunt plăcute lui Isus
atunci când Îl iubim.
Când Îl iubim pe Isus,
este ușor să Îi aducem
daruri?

Am studiat lecția și am repetat textul de memorat astăzi.
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RUGĂCIUNEA MEA
Dragă Doamne, Îți mulțumesc pentru
povestirea de astăzi din Biblie. Îți dau
inima mea chiar acum. Te rog să mă
binecuvântezi și să mă înveți și pe mine
cum să îmi aduc darurile! În Numele lui
Isus, amin!

DE GÂNDIT
Isus a făcut ordine în templu. Poate
El curăța și inima noastră? Ce o poate
murdări?
Cum poți da dovadă de respect în casa
lui Dumnezeu?
Poate Isus să ne ierte păcatele? Altcineva ar putea să ne ierte și să ne ajute să
ascultăm?
Când Îl iubim pe Isus e ușor să-I aducem daruri? Ce altceva I-am mai putea
oferi lui Isus?

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 21:12-17,23-32; Marcu 11:15-19,
24-33; 12:4-44; Luca 19:45-48; 21:1-4,
29-33; Hristos, Lumina lumii/Viața lui
Iisus, capitolul 65
7
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„STOMACULE, MAI POȚI AȘTEPTA!”
Mesagerul special al lui Dumnezeu (15). De Amy Sherrard

Ca mulți alții, Ellen White consumase mâncare
despre care mulți oameni credeau că era bună, dar,
în realitate, aceasta aducea slăbiciune și o sănătate șubredă. James și Ellen White, asemenea altor lucrători
pentru Isus, erau adesea bolnavi. Unii dintre ei au și
murit. Ei nu știau ce spune Biblia despre sănătate.
Ellen White a fost probabil foarte surprinsă când
Isus i-a dat o viziune în care i-a spus care erau alimentele nesănătoase pentru ei și care erau cele care le
dădeau sănătate și putere.
„Cum aș putea să am putere dacă nu mai mănânc
carne?” s-a întrebat Ellen. Dar ea și soțul ei s-au hotărât să asculte de Isus și imediat au schimbat felul de
alimente pe care să le consume.
În timp ce stătea la masă în prima zi după această
decizie, Ellen White a luat încă o decizie înțeleaptă.
„Stomacule”, a spus ea ca pentru sine, „dacă nu îți
place această mâncare, ai să aștepți până când o să-ți
placă.” Apoi a împins ușor scaunul de la masă și s-a
ridicat să plece. Sigur, stomacul ei nu putea să gândească, dar trebuia să primească ceea ce i se oferea.
Așa că, de data aceea, stomacul nu a primit decât apă.
Când a venit din nou ora mesei, Ellen s-a așezat
pe scaun. Din nou, stomacul ei a spus: „Iac!” în timp
ce Ellen se uita la mâncarea pusă pe masă. Și din nou
Ellen i-a spus stomacului ei: „Stomacule, dacă nu îți
place această mâncare, nu ai decât să aștepți până
când o să îți placă.” După aceea a plecat
liniștită de la masă. Din nou, stomacul nu a primit decât apă până la următoarea masă.
Până la urmă, stomacul a început să flămânzească și, crezi sau nu,
Ellen a procedat fix la fel și când s-a
așezat la cea de-a treia masă. A ales

să-i spună stomacului ei
ce să facă și nu invers,
adică să își lase stomacul
să îi spună el ce să facă
ea. Mintea – nu stomacul nostru – știe ce este
bun și ce nu este bun
pentru noi.
Când a venit a patra masă, stomacul lui Ellen
era foarte flămând. De data aceasta, mâncarea părea
bună și avea și gust bun. Cu ajutorul lui Isus, Ellen
White a câștigat lupta. Începând de atunci, ea s-a bucurat de fructe delicioase, grâu integral, zarzavaturi și
legume, nuci și semințe, pe care Isus le-a făcut ca să
ne redea sănătatea.
Curând după aceea, Ellen White a povestit viziunea de la Isus despre sănătate. Cei care au ales să se
hrănească după modelul arătat de Isus au avut curând
o sănătate mai bună. Cele mai multe lucruri pe care
le-a scris ea despre sănătate se află în cărțile pe care le
putem citi și noi cu ușurință. Te bucuri și tu că Isus
vrea să fim sănătoși?
Ce i-a spus Isus lui Ellen despre sănătate? I-a spus
că noi trebuie să mâncăm hrană de calitate, care se
obține din plante, și să bem multă apă. Avem nevoie
de exercițiu fizic, de lumina soarelui, de aer proaspăt și de odihnă. Noi nu trebuie să consumăm
niciodată tutun, alcool, droguri sau orice lucru care ne-ar putea îmbolnăvi
mintea și corpul.
Să ne aducem aminte că Isus
ne iubește! De aceea ne-a spus ce
este mai bine pentru noi. Dacă
ascultăm întotdeauna ce spune El,
vom fi fericiți.
Little Folk Visuals

E

ra ora mesei și Ellen White se uita la mâncarea din fața ei, dar nu-i era foame. Ea obișnuise să mănânce
multă carne, prăjeli, pâine albă, deserturi bogate și alte alimente care nu erau sănătoase. Acum însă
aceste lucruri nu se mai aflau pe masa ei. De ce oare?

Resurse suplimentare în limba engleză: nature lessons, activities, music, Bible lessons, Scripture memory, and more.
My Bible First Copyright © 2015 • Phone: 1-877-242-5317 • Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org
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LECŢIILE
MELE
DIN

BIBLIE

ULTIMA OARĂ CÂND
A MERS ISUS LA TEMPLU
Dumnezeu dorește să spunem și să facem ceea ce
este corect. Nu e bine să ne lăudăm că suntem buni,
în timp ce facem răul.

DUMINICĂ

E

ra joi și Isus încă predica în templu. Era ultima zi
când avea să mai predice aici, pentru că, după trei
zile, El avea să moară pe cruce.
Mulți oameni se îngrămădeau în templu să-L asculte pe Isus. Săraci și bogați, toți erau nerăbdători să
audă cuvintele Sale. Dar împrejurul lui Isus se aflau și
alți oameni – preoți și farisei, în hainele lor strălucitoare, conducători în robele lor lungi și cărturari cu sulurile în mână. Acești oameni erau conducătorii țării. Ei
erau gata să se certe cu Isus și toată ziua Îi puneau o
mulțime de întrebări viclene. De ce făceau acest lucru?
Luca 20:20
Isus răspundea în mod înțelept la toate întrebările
lor. Răspunsurile Lui îi ajutau pe oameni să înțeleagă
mai ușor că acești conducători Îl urau pe Isus și încercau să găsească un motiv să-L omoare.
Cu cât Îl ascultau mai mult pe Isus, cu atât Îl iubeau
mai mult. El făcea adevărul ușor de înțeles și viața Lui
se potrivea cu ceea ce spunea. El era foarte amabil, plăcut și iubitor.
Dar, pe măsură ce ascultau, oamenii deveneau din
ce în ce mai surprinși și nu știau ce să creadă. De ce încercau conducătorii lor să se certe cu Isus? De ce Îl urau
așa de mult pe Isus? De ce nu Îl acceptau ca Mesia?

LUNI

Î

n ultima ocazie în care a mers la templu, Isus a avut
o lucrare foarte importantă de făcut. Isus știa cum
erau conducătorii țării.
Oamenii credeau că acești conducători erau oameni
buni și făceau doar ce este corect. Deci, Isus trebuia să
le arate oamenilor cine erau în realitate acești conducători și să-i avertizeze să nu-i urmeze în greșelile lor. Ce
a spus El mai întâi? Matei 23:2,3
Conducătorii spuneau că ei erau asemenea lui
Moise și că oamenii trebuiau să asculte tot ce spuneau
ei. Dar erau acești conducători asemenea lui Moise?
Nu, nu prea. Moise Îl ascultase pe Dumnezeu, dar
conducătorii, nu.
9
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Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise să facă? Deuteronomul 6:6,8 Dumnezeu dorea ca oamenii să se gândească la Legea Lui tot timpul și să-și folosească mâinile făcând ce a spus El.
Știi ce făceau conducătorii, în schimb? Au scris Legea lui Dumnezeu pe bucăți de hârtie, pe care și le
legau de frunte sau de mână. Îi ajuta acest lucru să se
gândească la reguli? Sigur că nu! Conducătorii făceau
lucrurile exact pe dos. Ei doreau ca poporul să creadă
că erau fără greșeală. Ce a spus Isus despre acest
lucru? Matei 23:5, prima parte
Dorește Isus ca noi doar să pretindem că suntem buni?

MARȚI

D

upă ce a arătat că acești conducători doar se prefăceau că ascultă
de Legea lui Dumnezeu, Isus a
vorbit despre regulile pe care aceștia le
făcuseră. Erau niște reguli greu de respectat, dar conducătorii insistau ca poporul să le respecte. Era ca și când li s-ar spune oamenilor să poarte
o greutate foarte mare, dar nu erau ajutați să o poarte.
Matei 23:4
De asemenea, când mergeau în casa cuiva la masă,
conducătorii alegeau cele mai bune locuri, pentru ca
oamenii să știe că erau persoane foarte importante și
trebuiau să fie serviți mai întâi. Ce a spus Isus despre
acest lucru? Versetele 11 și 12
Conducătorilor le plăcea ca oamenii să le adreseze
cuvinte speciale ca: „Învățătorule” sau „Maestre”. Acest
lucru le dădea impresia că ei le pot spune altora ce trebuie să creadă. Dar era greșit acest lucru. Isus a spus:
„Unul singur este Învățătorul vostru.” Cine era Acesta?
Era Isus.
Cum le-a spus Isus conducătorilor? Versetul 13
Fățarnicii sunt oameni care vorbesc ce trebuie, dar fac
lucruri care nu trebuie. Conducătorii spuneau că Îl iubesc pe Dumnezeu, dar în realitate îi îndepărtau pe oameni
de Isus.
Conducătorii le convingeau pe văduve să-și dea banii
la templu. Dar știi ce făceau
conducătorii cu banii pe care
îi dădeau văduvele? Îi foloseau să-și cumpere lucruri
pentru ei înșiși.
Vrea Isus să spunem și să
facem binele? Să facem lucruri corecte?
© sweetpublishi
ng.com; Licens
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Î

n continuare, Isus le-a spus oamenilor cum dădeau
conducătorii zecime. Cărturarii și fariseii plăteau
zecime din orice lucru – chiar și din plantele care
creșteau în grădinile lor. Deoarece conducătorii erau
atât de atenți cu lucrurile mărunte, oamenii credeau că
ei erau credincioși foarte buni. E bine să fii atent și să îi
dai Domnului zecimea? Da, e bine. Dar ce
trebuiau să își aducă aminte conducătorii că
era cel mai important lucru? Matei 23:23
Regulile lui Dumnezeu spun ca oamenii
să nu mănânce niciodată animale necurate, cum ar fi carnea de porc. Această regulă
este simplă și ușor de urmat. Dar conducătorii făcuseră ca această regulă ușoară să
fie foarte greu de respectat. Ei le spuneau
oamenilor să strecoare apa de băut, ca
nu cumva să înghită din întâmplare vreo
gâză sau un țânțar mic Se preocupau cu
lucruri mici, dar nu se temeau când furau, pofteau, urau, mințeau sau omorau.
De ce a avertizat Isus poporul cu privire la păcatele conducătorilor? Dorea El ca oamenii să fie salvați?
Evreii îi considerau pe conducători foarte buni, așa că
făceau tot ce le spuneau ei și urmau exemplul lor. Dar
era bine să urmeze exemplul lor? Nu.
A spus întotdeauna Isus adevărul? Singura cale
de a fi salvați este să Îl credem pe Isus și să ascultăm
de El?

JOI

Î

n timp ce Isus vorbea clar despre păcatele grave ale
cărturarilor și fariseilor, poporul a început să înțeleagă de ce liderii religioși Îl urau pe Isus. Bunătatea
Lui făcea să se vadă cu ușurință cât de răi erau ei.
Isus a vorbit după aceea despre spălarea farfuriilor.
Mami spală numai partea de afară a paharului sau a farfuriei și lasă partea
dinăuntru murdară? Nu, sigur că
nu. Dar Isus a spus că exact așa
făceau cărturarii și fariseii. Ei se
străduiau din greu să arate bine pe
dinafară, dar, pe dinăuntru, ceea
ce gândeau și cum se comportau
era murdărit de păcat. Matei 23:25
Conducătorii știau unde erau
înmormântați profeții lui Dumnezeu și foloseau mult timp și mulți
bani să facă acele locuri să arate

ivecommons.org/l
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bine. Ei spuneau: „Noi nu i-am fi omorât pe profeți, așa cum
au făcut alții cu mult timp în urmă.” Dar ce plănuiau ei în
secret să facă? Ei erau gata să-L omoare pe Isus – singurul Fiu
al lui Dumnezeu!
Asemenea acestor conducători, și nouă ne este ușor astăzi
să credem că suntem buni. Dacă suntem egoiști și ne supărăm
atunci când suntem corectați, cum suntem noi?

C

hiar dacă oamenii care conduceau țara pe vremea lui Isus
erau atât de răi, Isus a promis totuși că va trimite niște oameni să îi ajute. Știa El ce aveau să le facă acestor oameni?
Matei 23:34
Dumnezeu trimisese mulți prieteni și oameni buni să-i ajute pe evrei. Dar ei i-au rănit și i-au ucis.
Vezi tu de ce era Isus atât de trist ultima dată când a mers la
templu? Oh, cât Își dorea să-Și salveze poporul! Dar, iar și iar,
acesta se împotrivea cu încăpățânare și alegea propria sa cale.
Ce mai putea să facă Isus? Plângea în timp ce le aducea aminte
evreilor de câte ori încercase să îi ajute.
Versetul 37
Când vine noaptea sau în caz
de pericol, cloșca își adună puii,
care se adăpostesc repede sub aripile ei, unde este cald și bine. Dorea Isus să-i țină pe evrei departe
de Satana? Da. Dar ei nu doreau.
Astfel, El nu mai putea opri pedeapsa teribilă despre care știa că
avea să vină peste ei.
Isus a terminat de vorbit. Și-a
chemat ucenicii și, în timp ce pri
vea cu tristețe spre templu, a plecat
de acolo pentru ultima dată. Până
atunci, aceasta fusese casa Tatălui Său. Dar, odată ce evreii au
ales să Îl respingă pe Isus și L-au răstignit, slava lui Dumnezeu
nu S-a mai manifestat în templu și, din păcate, din cauza acestei alegeri a lor, nu s-au mai putut bucura de
binecuvântare
și de ocrotirea
divină.
Nu ar trebui să uităm ce
li s-a întâmplat
evreilor. Istoria
lor ne învață o
lecție foarte importantă. Atunci
când Dumnezeu
încearcă să ne învețe ceva, ce trebuie să facem noi?
© sweetpubl
ense—http://creat
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„Dacă Îmi slujește cineva,
să Mă urmeze; și (...) Tatăl (Meu)
îl va cinsti.” (Ioan 12:26)
Am studiat lecția și am repetat textul de memorat astăzi.
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RUGĂCIUNEA MEA
Dragă Doamne, Îți mulțumesc că Isus
ne spune întotdeauna adevărul și ne
avertizează cu privire la păcat. Îți mulțumesc că Biblia este adevărată. Ajută-mă
să Te ascult totdeauna! În Numele lui
Isus, amin!

DE GÂNDIT
Ar trebui să facem ce ne spune Dumnezeu? E bine să facem și noi ce fac alții?
E ușor să facem baie și să ne îmbrăcăm
cu haine curate? Dar inima, cine ne va
da o inimă curată?
La ce folosește să arătăm bine pe dinafară, dacă avem păcat în inima noastră?
Știe Dumnezeu cum suntem în realitate? Vrea Dumnezeu să ne curețe inima
de păcat?
Ne iubește Isus chiar și atunci când
păcătuim? Îi mulțumim atunci când ne
ajută să nu mai facem lucruri rele?

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 23; Marcu 13:1,2; Ioan 12:20-36
Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus,
capitolele 67 și 68
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BANII DIN „BANCA” RECE ȘI ALBĂ
Mesagerul special al lui Dumnezeu (16). De Amy Sherrard

În acel oraș era un bărbat care aparținea unei biserici protestante ce ținea duminica. Și omul acesta
ținea întâlniri și, chiar dacă era responsabil cu banii
pe toată zona aceea – era trezorierul
districtului – și nu era pastor, și lui îi
plăcea să predice despre cum să fim
mântuiți.
„Să credem ce spun James și Ellen
White sau să credem ce spune trezorierul districtului?” se întrebau oamenii.
Hiram Patch era unul dintre acești
oameni care încercau să-și clarifice lucrurile. Până la urmă, el a venit să vorbească cu soții White despre acest lucru. El nu știa ce
îi spusese Isus lui Ellen White despre omul care ținea
celelalte întâlniri. Iar Ellen i-a spus lui Hiram Patch
doar atât: „Dacă vei aștepta o lună, vei ști pe care
dintre noi să ne crezi.” Hiram Patch le-a mulțumit și
a promis să aștepte.
Nu a trecut nici o lună și Hiram a aflat cine spunea
adevărul. După două săptămâni, predicatorul trezorier s-a îmbolnăvit și nu a mai putut merge la serviciu, așa că cineva a trebuit să-l înlocuiască. Îți poți
imagina ce surprinși au fost oficialii orașului când au
descoperit că lipseau 1 000 de dolari din banii plătiți
de cetățeni? „Probabil că omul acesta a furat banii”,
au decis conducătorii districtului.
Când a venit șeriful acasă la el, trezorierul a zis că e
nevinovat. „Nu știu nimic despre cei 1 000 de dolari.
Nu am furat niciun ban. Știți că sunt un om onest.
Sunt creștin. Nu mă gândesc niciodată la furat.”
În timp ce vorbeau, un alt polițist a văzut-o pe soția trezorierului ieșind cu o pungă în mână și a început să o urmărească. A văzut-o mergând la nămetele

de zăpadă din spatele casei, să ascundă punga acolo.
Apoi s-a întors în casă. Ea nu știa că cineva o urmărise.
După ce s-a întors în casă, polițistul a mers la grămada de zăpadă și
a găsit punga. Înăuntru se aflau cei
1 000 de dolari lipsă. A adus banii în
casă și i-a arătat șerifului. Sigur că trezorierul și soția lui nu aveau ce să mai
spună. Fuseseră prinși. Ei pretindeau
că erau buni, dar au mințit și au furat, iar, așa cum spune Biblia, păcatul
lor a fost scos la iveală. (Vezi Numeri
32:23.)
Nu după multă vreme, toată lumea a aflat ce se
întâmplase, inclusiv Hiram Patch. El a continuat să
studieze Biblia cu James și Ellen White și a devenit
un membru credincios al bisericii. El nu a mai avut
niciodată îndoieli dacă Ellen White era sau nu mesagerul special al lui Dumnezeu. Știa că totdeauna se
putea încrede în viziunile și visele pe care i le dădea
Isus ei.
Și noi putem face la fel.

Little Folk Visuals

E

ra iarnă. Zăpada acoperea pământul și se îngrămădea în valuri albe împrejurul caselor. James și Ellen
White se aflau într-un oraș din statul New York, având o serie de întâlniri cu oamenii interesați să cunoască ce învață Biblia despre Sabat și despre venirea lui Isus.

Resurse suplimentare în limba engleză: nature lessons, activities, music, Bible lessons, Scripture memory, and more.
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SEMNELE REVENIRII
LUI ISUS
Isus vine curând. Noi trebuie să fim întotdeauna pregătiți și să facem tot posibilul să-i ajutăm și pe alții să
fie pregătiți.

DUMINICĂ

I

sus Și-a terminat lucrarea în templu. El le-a spus
oamenilor adevăruri teribile despre conducătorii
lor. Apoi a afirmat cu tristețe: „Iată! Vi se lasă casa
pustie.” El dorea să spună că, fără Dumnezeu, templul
avea să fie gol și nefolositor.
Când au auzit acest lucru, conducătorii s-au îngrijorat foarte tare. Nu mai era speranță pentru templul
lor. Într-o zi, acesta avea să fie dărâmat. Conducătorii
pretindeau că nu cred în Isus și totuși cuvintele Lui
i-au pus pe gânduri și s-au întrebat: „Va fi minunatul
nostru templu cu adevărat distrus?”
Și ucenicii erau îngrijorați. Când Isus Se plimba prin
templu pentru ultima dată, ei au arătat spre bucățile mari de marmură care fuseseră folosite
la construirea templului. Aveau să fie aceste ziduri puternice doborâte cândva? Ce a spus Isus?
Matei 24:2
Mai târziu în
aceeași zi, ucenicii erau singuri cu Isus. Ce
L-au întrebat
ei? Versetul 3
Cum avea
să răspundă
Isus acestei
întrebări imby-sa/3.0/
ses/
icen
portante?
rg/l
ivecommons.o
ense—http://creat
ng.com; Lic

© sweetpublishi
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LUNI

E

ra seară și Isus stătea pe Muntele Măslinilor cu
ucenicii Săi. Ei tocmai Îi puseseră două întrebări
importante. Prima: când va fi distrus templul. Și a
doua: cum își vor da seama când va veni Isus înapoi și
când va fi sfârșitul lumii.
Ucenicii credeau că toate lucrurile despre care a vorbit Isus aveau să se întâmple în același timp. Dar Isus
știa că templul va fi distrus mai înainte. Apoi va trece o
lungă perioadă, în care aveau să se întâmple o mulțime
de lucruri. La sfârșit, El avea să Se întoarcă și lumea
avea să se sfârșească.
Dacă ar fi aflat toate lucrurile care urmau să se întâmple, ucenicii s-ar fi speriat prea tare. Așa că Isus nu
le-a spus tot ce știa.
13
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Ce le-a spus Isus ucenicilor este valabil și pentru
noi. El vrea să fim gata când Se întoarce El. Așa că hai
să ascultăm cu atenție ce a spus Isus!
Mai întâi, Isus a rostit o avertizare serioasă. Ce a
spus El? Matei 24:4,5
Oameni răi aveau să pretindă că sunt Isus, iar El
dorea ca nimeni să nu fie înșelat de minciunile lor. El
ne-a avertizat să nu credem pe nimeni care se preface
că e Isus și nici să nu mergem să-l vedem. Într-o zi,
Satana însuși va veni în lumea noastră și va spune că
el este Isus. Nimeni însă nu trebuie să fie înșelat. Dacă
ascultăm avertizarea lui Isus, vom fi în siguranță.

MARȚI

I

sus a spus ce se va
întâmpla înainte
ca El să Se întoarcă la noi.
Isus a spus că vor
fi războaie și lupte.
Ce alte lucruri se vor
mai întâmpla? Matei
24:7
Foametea are loc
atunci când nu există suficientă mâncare.
Poate fi în timpul unui
război sau dacă nu este
destulă ploaie care să
ude grădinile. Mulți
oameni pot muri de foame.
Ce este o ciumă?
Aceasta este o boală pe
care o au mulți oameni
în același timp. Este o
epidemie sau o pandemie. Aceasta este produsă de microbi puternici, pe care
doctorii nu reușesc să îi distrugă.
Vor mai fi și cutremure puternice. Cutremurele pot
doborî clădiri și pot provoca valuri uriașe în mare –
tsunamiuri – care pot omorî mii de oameni.
Mulți oameni, văzând atât de multe necazuri întâmplându-se, sunt foarte îngrijorați de ce va avea loc
după aceea. Trebuie să se îngrijoreze și cei care Îl iubesc
pe Isus? Nu. Isus a promis că va fi cu noi până la sfârșitul lumii. Matei 28:20
Exact așa cum a spus Isus, tot mai multe lucruri teribile au loc în lumea noastră. Toate acestea sunt semne
care arată că iubitul nostru Isus vine curând să ne ia
acasă, în cer. Te bucuri?

MIERCURI

Î

ți mai aduci aminte câteva dintre lucrurile neplăcute despre care a spus Isus că se vor întâmpla înainte
de revenirea Sa? Trebuie să fim îngrijorați? Nu. De
fapt, Isus a spus că noi trebuie să ne bucurăm. De ce?
Luca 21:28
După aceea, Isus a vorbit despre alte patru semne
care se vor produce în lumea noastră înainte de revenirea Sa. Care erau aceste semne? Matei 24:29
S-au produs aceste semne? Da, trei dintre cele patru
lucruri s-au întâmplat. Să vedem care sunt!
Într-o zi, cu peste 200 de ani în urmă
(19 mai 1780), soarele s-a întunecat.
Spre prânz, era așa de întuneric că vacile
au venit de la pășune și au intrat în grajd
ca și când ar fi fost noapte. Găinile au
mers la culcare și oamenii au trebuit să
aprindă luminile în casele lor.
În seara aceea, luna a apărut roșie ca
sângele. Ai văzut vreodată un meteorit, sau o „stea căzătoare” noaptea? Ei
bine, într-o noapte cam la 50 de ani
după ziua întunecoasă (13 noiembrie
1833), oamenii au văzut mii de „stele
căzătoare” pe cer. Lumina lor i-a trezit pe mulți, care au alergat afară să
le vadă.
Cu mult timp înainte ca aceste
lucruri să se întâmple, ucenicul Ioan
le-a văzut ca într-un film și a scris
despre ele. Apocalipsa 6:12,13
De ce a spus Isus despre aceste
lucruri ciudate care aveau să se întâmple cu soarele, luna și stelele? El
dorea ca oamenii să citească Biblia
și să afle că venirea Lui este aproape.

JOI

Î

n timp ce le vorbea ucenicilor despre semnele revenirii Sale, Isus Se gândea în mod deosebit la noi,
pentru că trăim foarte aproape de timpul când El
va reveni.
Unii oameni încearcă să ghicească ziua când Isus va
reveni. Dar le-a spus Isus ucenicilor Săi data în care va
reveni? Matei 24:36,42
De ce nu a spus Isus ziua în care Se va întoarce pe
pământ? Dacă noi am ști ziua precis, am amâna până
atunci pregătirea pentru acea zi. Dar El vrea să ascultăm de părinți, să ne rugăm, să știm povestiri din Biblie și să fim buni cu prietenii noștri de joacă.
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El dorește să învățăm să-L iubim și
să-L ascultăm în fiecare zi. Versetul 44
Isus a spus că înainte de venirea Sa va
fi ca în vremea lui Noe. Îți aduci aminte de povestirea cu Noe? Noe a predicat
despre potop timp de 120 de ani și îi
chema pe oameni să vină în arcă pentru
a fi în siguranță. Dar oamenii răi doar
râdeau. Ei erau ocupați cu munca, cu
mâncatul și cu distracțiile. Ei nu credeau
avertizarea lui Noe și nu au intrat în arcă. Iar, când a venit potopul, au fost ei surprinși? Da. Dar era prea târziu ca ei să mai fie
salvați? Da. Ce trist!
Astăzi, mulți oameni sunt foarte răi. Mulți muncesc prea mult,
mănâncă prea mult și se distrează prea mult și nu mai au timp
să asculte sfaturile lui Dumnezeu. Vor fi ei surprinși când Isus va
reveni? Da. Va fi atunci prea târziu ca ei să mai fie salvați? Da.
Să nu facem această greșeală! Vrei să fii gata în fiecare zi și să
faci tot ce poți ca să îi ajuți și pe alții să fie pregătiți?

VINERI

I

sus a spus că cei mai mulți oameni vor fi surprinși când va veni
El pe norii cerului, la fel cum au fost surprinși oamenii din
zilele lui Noe când a venit potopul.
Ar trebui însă să fie cineva surprins?
O, nu! (Vezi 1 Tesaloniceni
5:1-6.) Chiar dacă nu știm
ziua exactă când va reveni, Isus
ne-a spus cum să ne dăm seama că venirea Lui este aproape.
Isus le-a spus ucenicilor și
despre modul în care va avea loc
venirea Sa. Unii oameni cred că
Isus va veni în secret. Dar cât
de mulți oameni Îl vor vedea pe
Isus revenind? Apocalipsa 1:7
Orice ochi Îl va vedea pe Isus,
pentru că venirea Lui va fi asemenea fulgerului. Oricine Îl va auzi,
deoarece El va suna din trâmbiță
foarte tare. Și toți îngerii sfinți vor
fi cu El. Ce zi minunată va fi aceea! Matei 24:27,31
La revenirea lui Isus, picioarele Sale nu vor atinge pământul.
El nu va mai umbla încoace și încolo să-i învețe pe oameni și
să facă minuni, așa cum s-a întâmplat când a fost prima dată
pe pământ. De această dată, cei care L-au iubit vor merge să-L
întâlnească în aer și El îi va lua la cer.
Ce altceva se va mai întâmpla înainte ca Isus să revină? Versetul 14
Ce poți face ca să le spui oamenilor despre Isus și să-i ajuți pe
alții să fie pregătiți?

TEXT DE MEMORAT
„Când veți vedea întâmplându-se
aceste lucruri, să știți că Împărăția
lui Dumnezeu este aproape.”
(Luca 21:31)
Am studiat lecția și am repetat textul de memorat astăzi.

D

L

M M

J

V

S

RUGĂCIUNEA MEA
Dragă Doamne, Îți mulțumesc pentru
toate semnele care ne spun că Isus vine
curând. Noi vrem să fim pregătiți. Te
rugăm să ne ierți păcatele și să ne ajuți
să înțelegem lecțiile noastre din Biblie.
În Numele lui Isus, amin!

DE GÂNDIT
Ar trebui să ne temem atunci când auzim de războaie și agitație?
Ce semne ai putea să enumeri care arată că Isus vine curând?
Cum putem fi gata pentru venirea lui
Isus în curând?
Cum putem să-i ajutăm și pe alții să fie
pregătiți pentru revenirea lui Isus?
Dacă cineva spune că Isus este undeva
pe pământ, ar trebui să mergem să-l
vedem? De ce nu?
Oricine Îl va vedea pe Isus venind? Și tu
Îl vei vedea? Te bucuri?

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 24:1-31; Marcu 13:1-27;
Luca 21:1-28
Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus,
capitolul 69 (fără ultimele 9 paragrafe)
15
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PLUTELE DUC LUMINA (I)
Mesagerul special al lui Dumnezeu (17). De Amy Sherrard

E

ra o zi minunată de iunie, iar James și Ellen White, împreună cu fiul lor de 15 ani Willie, se aflau în drum
spre o întâlnire de tabără. Alți șapte oameni erau împreună cu ei și poți fi sigur că Willie și ceilalți copii
din grup erau entuziasmați.

Avea să fie o călătorie grozavă. Abia așteptau să
ajungă la locul de unde trebuiau să se îmbarce pe un
vapor. Apoi aveau să călătorească toată ziua și noaptea pe fluviul Mississippi până la locul unde se ținea
tabăra.
Când au urcat la bord, abia așteptau să pornească.
După ce a urcat toată lumea, la ora 9, căpitanul a dat
semnalul. „Tuuut! Tuuut!” Motorul a pornit și toată
lumea a început să audă: „Ciu, ciu, ciu!” și „Pleosc,
pleosc, pleosc!”, în timp ce paletele se învârteau. Încet, ambarcațiunea s-a desprins de chei și ei se aflau
deja la drum.
Cei mai mulți pasageri se aflau pe punte ca să privească cum alunecau pe fluviu. Căldura zilei și peisajul erau perfecte pentru o călătorie. Ellen White ar
fi dorit și ea să stea pe punte, pentru că îi plăcea să
meargă cu vaporul, dar trebuia să scrie lucrurile pe
care i le arătase Isus. Așa că însoțitoarea de bord a ajutat-o să-și găsească un loc liniștit și Ellen a petrecut
cea mai mare parte a zilei scriind.
James și copiii au mers în partea din față a vasului
să privească cum se mișcau încet în susul apei. Apoi
cineva a arătat în față.
— Ce este aceasta care vine spre noi?
Toată lumea a privit într-acolo. Ceva plutea pe

apă, dar nu era vapor. Apropiindu-se, au putut să
vadă cu toții că erau niște bușteni tăiați și legați unii
de alții, care formau o plută uriașă. Câțiva oameni se
aflau pe plută pentru a duce buștenii – sau cheresteaua – în orașele din josul apei, ca să fie vânduți.
— Ce mod înțelept și ușor de a duce cheresteaua
la oraș! vorbeau pasagerii între ei, în timp ce priveau
pluta de aproape. Priviți! Au și un mic adăpost ca să
poată găti!
Când pluta era destul de aproape, oamenii de pe
ea și-au făcut mâinile pâlnie la gură și au început să
strige către cei de la bordul vasului:
— Ziare! Ziare! Vrem ziare!
Ei se aflau de câteva zile pe plută și doreau să citească ceva.
Oamenii de pe vapor au adunat repede câteva ziare și le-au aruncat cât au putut de tare spre oamenii
de pe plută. Un bărbat de pe plută a sărit în apă și a
înotat să adune ziarele care aterizaseră în apă. Oamenii au făcut cu mâna spunând:
— Vă mulțumim frumos, apoi au întins ziarele pe
plută să se usuce.
Atunci lui James White i-a venit o idee.
— Willie! Vino aici! a strigat el.

Resurse suplimentare în limba engleză: nature lessons, activities, music, Bible lessons, Scripture memory, and more.
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ISUS SPUNE
CÂTEVA POVESTIRI
Isus nu ne-a spus precis când va reveni și trebuie să
fim întotdeauna pregătiți.

DUMINICĂ

I

sus vorbea cu ucenicii Săi pe Muntele Măslinilor. El
le-a spus cum pot să-și dea seama când va reveni El.
Câte dintre aceste semne ai ținut minte?
Isus nu ne-a spus timpul exact când va reveni. Așa
că noi ce trebuie să facem? Matei 24:36,44
Ca să ne pregătim, Isus a spus o povestire despre un
stăpân și slujitorii săi. Stăpânul avea de gând să plece
într-o călătorie și l-a lăsat responsabil pe unul dintre
servitorii săi. I-a spus acestuia să pregătească mâncarea
pentru ceilalți și să o împartă la timp și apoi să aibă grijă de toate lucrurile din casa lui. Apoi stăpânul a plecat
fără să spună când se va întoarce.
Slujitorul dorea să fie pregătit
la momentul când stăpânul său
se va întoarce. Așa că în fiecare
zi el făcea ce i-a spus stăpânul
său să facă. Era el devotat și înțelept? Da. Când a venit acasă,
l-a găsit stăpânul pe slujitorul
său lucrând conștiincios? Versetele 46 și 47
Noi ar trebui să fim asemenea acestui slujitor înțelept și
credincios. Isus ne-a dat fiecăruia o lucrare de făcut în
timp ce Îl așteptăm să Se întoarcă. Vom fi noi conștiincioși, făcând tot ce ne-a spus

Kindergarten C2.indb 17

El să facem? Dacă vom face așa, vom fi pregătiți atunci
când El va veni.

LUNI

Î

n fiecare zi, servitorul înțelept și devotat a împlinit
ce îi spusese stăpânul să facă. S-a preocupat el de
când o să vină stăpânul acasă? Nu. A fost el tot timpul pregătit? Da.
După aceea, Isus a povestit despre un alt servitor.
Stăpânul i-a spus și lui ce să facă. Dar acest slujitor nu
era înțelept și credincios. Ce și-a zis acesta în sinea lui?
Matei 24:48
Chiar dacă slujitorul nu a spus altora ce gândea, ceilalți și-au dat seama foarte ușor, după comportamentul
17
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pe care îl avea. El nu îndeplinea lucrarea pe care i-a
dat-o stăpânul să o facă. În schimb, el mânca și bea
cu prietenii la petreceri. Se gândea numai la sine și se
distra tot timpul. Chiar îi bătea pe slujitorii care își
făceau lucrul încredințat de stăpân. Îi ajuta el pe alții să
fie gata când va veni stăpânul acasă? Nu. De aceea, Isus
a spus că acest slujitor era „rău”.
Într-o zi, stăpânul a venit acasă când nu se aștepta
nimeni. Era servitorul necredincios pregătit pentru
venirea stăpânului? Versetul 50
Când a văzut ce făcea servitorul său cel rău, stăpânul
a fost foarte supărat. În loc
să îi acorde o recompensă, i-a
dat o pedeapsă servitorului
necredincios.
Tu ce fel de servitor ai vrea
să fii? Bun?

MARȚI

E

ra seară când Isus a spus o
povestire despre o nuntă.
Soarele mare și galben se
apropia de orizont și cerul începea să se întunece.
Isus a privit în jos, pe coasta muntelui. El a văzut
o casă luminată. Niște oameni așteptau. Ceva deosebit
era gata să aibă loc.
Isus știa că urma o noapte de nuntă. Mireasa – fata
care avea de gând să se căsătorească – locuia în casa pe
care o vedea Isus. Curând, mirele – bărbatul care se
căsătorea – avea să vină să o ia pe mireasă acasă la el.
Mulți prieteni și rude aveau să meargă cu ei purtând
torțe și lămpi. La casa mirelui avea să fie dată o masă
mare în onoarea acestei căsătorii.
Isus S-a gândit să le povestească ucenicilor Săi despre o nuntă, ca să-i ajute să afle cum să se pregătească
pentru venirea Sa.
În povestirea lui Isus, zece domnișoare așteptau în
curte la casa miresei. Fiecare dintre ele avea o lampă cu
ulei. Domnișoarele așteptau de multă vreme și mirele
nu mai venea. După această lungă perioadă, ce au făcut
domnișoarele? Matei 25:5
Deodată, toate dom
nișoarele s-au trezit
din somn. Cineva striga: „Mirele
vine, ieșiți să îl
salutați!”

MIERCURI

Z

ece domnișoare cu lămpi așteptau în curte să vină mirele. Dar mirele nu venea. Până la urmă au
adormit toate. La miezul nopții, cineva a strigat:
„Iată mirele vine, ieșiți să îl salutați!”
Repede, domnișoarele s-au ridicat, au dat flacăra lămpilor mai
mare, dar au observat că nu mai
aveau ulei în lămpi. Lămpile dădeau să se stingă chiar când mirele era pe punctul să apară.
Isus a spus că cinci dintre ele
erau înțelepte și cinci nu erau
înțelepte. Ce aveau cu ele fecioarele înțelepte? Matei 25:4
Repede, domnișoarele înțelepte au turnat uleiul de rezervă în lămpi. Acum lămpile lor
ardeau puternic și ele erau gata
să-l întâmpine pe mire și să-i
lumineze calea spre casa sa.
Ce poți spune despre cele
cinci domnișoare neînțelepte? Aveau ele ulei de rezervă?
Versetul 3
Domnișoarele neînțelepte nu s-au gândit că mirele
întârzie atât de mult. Ele nu și-au adus ulei
de rezervă. Îndreptându-se spre celelalte, au început să
ceară: „Dați-ne niște ulei! Ni se sting lămpile.”
Le-au dat domnișoarele înțelepte ulei? Aveau ele
ulei de rezervă și pentru celelalte domnișoare? Nu.
Atunci ce le-au spus domnișoarele înțelepte celorlalte
să facă? Versetul 9
Mai era timp să cumpere ulei?

JOI

D

upă ce zece domnișoare au așteptat așa de mult
timp, în sfârșit a venit și mirele. Cinci domnișoare și-au umplut lămpile cu uleiul de rezervă pe
care și l-au adus și erau pregătite să-l întâmpine pe mire. Dar cinci domnișoare neînțelepte nu erau pregătite.
Lămpile lor se stingeau, pentru că ele nu aveau ulei de
rezervă. Atunci s-au grăbit să găsească pe cineva de la
care să cumpere ulei.
În timp ce domnișoarele neînțelepte erau plecate,
mirele și mireasa se îndreptau spre casa mirelui. Cele
care erau pregătite, cu lămpile luminând puternic, i-au
însoțit ca să le lumineze calea. Au intrat împreună în
casa mirelui și, după ei, ușa a fost închisă.
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Mai târziu, când au ajuns la casa mirelui, domnișoarele neînțelepte au văzut că ușa era deja închisă. Au început să strige:
„Doamne, Doamne, deschide-ne!”, dar ce a spus mirele? Matei
25:12
Cât de surprinse și dezamăgite au fost domnișoarele când au
auzit răspunsul mirelui!
Puteau aceste domnișoare să înceapă pregătirea când a venit
mirele? Nu. Trebuiau ele să fie pregătite mai dinainte, iar acum
era prea târziu? Da. Pregătirea era foarte importantă.
Ce le-a spus Isus ucenicilor Săi atunci când a terminat de
povestit? Versetul 13

VINERI

Î

n lecția din săptămâna aceasta, Isus le-a spus ucenicilor Săi
două povestiri. Îți mai aduci aminte prima dintre ele? Era
vorba despre doi oameni care lucrau pentru stăpânul lor. Ei
se numeau servitori.
Când a plecat într-o călătorie lungă, le-a spus stăpânul slujitorilor când se va întoarce? Nu. El doar le-a spus fiecăruia să
aibă grijă de toate lucrurile cât timp va fi el plecat.
A ascultat primul servitor? Da, el a ascultat. Conta pentru
el timpul când avea să se întoarcă
stăpânul? Nu. De
ce? Pentru că el era
pregătit tot timpul.
A fost stăpânul mulțumit atunci când a
venit acasă? Desigur,
a fost.
Ce a făcut celălalt
servitor? În loc să fie
gata tot timpul, la fel
ca primul, el a dat pe© sweetpublishi
ng.com; Licens
e—http://creat
ivecommons.org/l
icenses/by-sa/3
trecere după petrecere
.0/
și s-a comportat ca și
când nu avea nimic de făcut. A fost stăpânul mulțumit întorcându-se acasă mai repede decât se aștepta acesta? Nu. Ce s-a
întâmplat cu acest servitor? A fost pedepsit.
Cealaltă povestire a lui Isus era despre o nuntă. Câte domnișoare așteptau cu lămpile aprinse, gata să meargă împreună cu
mirele? Zece. Toate zece aveau să aștepte mai mult decât se gândiseră. Câte dintre ele erau pregătite cu adevărat când în sfârșit
a venit mirele să-și ia mireasa? Doar cinci.
Cinci domnișoare și-au luat ulei în plus pentru situația în
care aveau să aștepte mai mult. Acestea și-au reumplut repede
lămpile și au mers împreună cu mirele și mireasa.
Lămpile celorlalte domnișoare s-au stins, pentru că nu aveau
rezervă de ulei. Astfel, acestea nu au putut merge la sărbătoarea
de nuntă.
Cu care dintre aceste domnișoare vrei să te asemeni? Vrei să
fii gata când Isus va reveni?

TEXT DE MEMORAT
„Vegheați dar, căci nu știți ziua,
nici ceasul în care va veni Fiul omului.”
(Matei 25:13)
Am studiat lecția și am repetat textul de memorat astăzi.

D

L

M M

J

V

S

RUGĂCIUNEA MEA
Dragă Doamne, Îți mulțumesc pentru
povestirile despre cei doi servitori și
cele zece domnișoare. Eu vreau să fiu
ca servitorul bun și ca domnișoarele
înțelepte, ca să pot fi pregătit să merg
în ceruri cu Isus când Se va întoarce.
Te iubesc. În Numele lui Isus, amin!

DE GÂNDIT
E întotdeauna ușor să faci ce trebuie
când tati și mami nu te supraveghează?
Cine ne poate ajuta să ascultăm atunci
când nimeni nu ne supraveghează?
Cunoaștem noi ziua când Isus va reveni? Am putea fi pregătiți în fiecare zi
pentru venirea lui Isus?
Putem noi fi pregătiți pentru venirea lui
Isus, dacă nu-L lăsăm pe El să ne ajute?
Cum îi putem ajuta și pe alții să fie pregătiți pentru revenirea lui Isus?

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 24:45-51; 25:1-13
Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus,
capitolul 69 (ultimele 9 paragrafe)
Parabolele Domnului Hristos,
capitolul 29
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PLUTELE DUC LUMINA (II)
Mesagerul special al lui Dumnezeu (18). De Amy Sherrard

Î

Adaptare după Campfire Stories, de Arthur L. White

mpreună cu mulți alți pasageri, zece credincioși adventiști călătoreau cu vaporul spre o întâlnire de tabără. Printre ei se aflau și James și Ellen White împreună cu fiul lor Willie. În timp ce trecea pe lângă ei
o plută de cherestea și James privea la pasagerii care aruncau ziare oamenilor de pe plută, lui James i-a
venit o idee.
— Am o idee, Willie! Poate că mai vin și alte plute
și noi avem în cabină câteva ziare despre Biblie. Dute jos și adu-le aici!
Willie a plecat grăbit să le aducă, iar în timp ce
el era plecat tatăl său a plănuit cum să
le arunce pe plută fără să cadă în apă,
așa cum se întâmplase mai devreme cu
câteva dintre celelalte ziare.
— Uite-le aici, tată! a spus Willie,
întorcându-se.
— Willie, acum du-te la bucătărie și
întreabă-l pe bucătar dacă nu are cumva niște sfoară.
Apoi treci pe la sala mașinilor și cere niște cărbuni.
Willie dădu fuga să aducă sfoară și cărbuni și ajunse repede înapoi. Oare ce avea de gând să facă tatăl
său? James White a învelit fiecare bucată de cărbune
în câteva ziare misionare, apoi le-a înfășurat și le-a
legat strâns cu sfoară peste cărbunele dinăuntru. Curând făcuse câteva ghemotoace grele de hârtie gata
de a fi aruncate.
Planul lui James White a funcționat. Când s-au ivit alte plute și treceau pe lângă ei, el le-a aruncat
oamenilor ghemotoacele de hârtie, care au căzut toate pe plute.
Nu se îndepărtaseră bine că James
i-a văzut pe oameni citind ziarele.
La apusul soarelui, toți adventiștii s-au adunat
la prora vasului și au început să cânte imnuri despre
venirea lui Isus.
— Mai vrem, mai vrem! s-au auzit voci în spatele
lor, iar, când s-au întors să privească, au văzut că mulți
pasageri veniseră să-i asculte.

Apoi un bărbat i s-a adresat lui James White:
— Am auzit că soția dumitale vorbește în public.
Nu ar vrea să vină să ne vorbească în această seară?
Ne-ar plăcea să o auzim.
Astfel că în seara aceea Ellen White le-a
vorbit pasagerilor adunați în salonul vaporului. Ea le-a spus oamenilor cum
ne vorbește natura despre dragostea
lui Dumnezeu față de noi. Pasagerii
i-au mulțumit foarte călduros.
La ora 9 a sosit vremea de culcare.
Dar, înainte să se culce, păzitorii Sabatului I-au mulțumit lui Isus pentru că în ziua aceea
îi făcuse în stare să le împărtășească
altora iubirea Sa.
În ziua următoare, pasagerii adventiști au debarcat pentru a merge la locul de tabără. Erau plini de
recunoștință că Isus îi ajutase să
împărtășească lumina adevărului cu oamenii de pe plute
și cu pasagerii de pe vapor.

Resurse suplimentare în limba engleză: nature lessons, activities, music, Bible lessons, Scripture memory, and more.
My Bible First Copyright © 2015 • Phone: 1-877-242-5317 • Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org
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GRĂDINIȚA Anul C Trimestrul 2 Lecția 19 _ 7 mai

LECŢIILE
MELE
DIN

BIBLIE

SĂ NE FOLOSIM
TALANȚII PENTRU ISUS
În timp ce Îl așteptăm pe Isus să revină, ar trebui să
facem tot ce putem mai bine să lucrăm pentru El.
Sunt multe feluri în care putem să lucrăm pentru Isus.

DUMINICĂ

C

ând se aflau pe Muntele Măslinilor, Isus le-a spus
ucenicilor Săi cum să-și dea seama că El urmează
să revină pe pământ. Vor fi războaie și foamete,
boli teribile, cutremure și tot felul de crize. Soarele se
va întuneca, luna va fi roșie ca sângele și stelele vor
cădea din cer.
S-au întâmplat aceste lucruri așa cum a spus Isus?
Da. Va mai fi mult până când El va reveni să ne ia
acasă?
Apoi Isus a vorbit despre un slujitor înțelept și despre un slujitor rău. El a vrut să ne arate că noi trebuie
să fim întotdeauna pregătiți pentru revenirea Sa. Așa că
în fiecare zi trebuie să ascultăm ce spune El. Dar Isus
știe că noi nu putem asculta singuri. Ca să ne arate că
avem nevoie să Îl lăsăm pe Duhul Sfânt să ne ajute să
fim ascultători, Isus a povestit despre zece domnișoare
care așteptau un mire să vină să își ia mireasa.
Apoi ce a spus Isus? Matei 25:13
Ce înseamnă „a veghea”? Isus a răspuns la această
întrebare povestind a treia povestire (parabolă), despre
talanți. Ce este un talant? El înseamnă bani. Un talant
este o sumă foarte mare de bani.
Isus a spus că un om bogat avea de gând să plece
într-o călătorie foarte lungă. Înainte de a pleca, ce a dat
el fiecărui slujitor? Versetul 15
Omul dorea ca slujitorii lui să folosească banii în
așa fel încât să facă și mai mulți bani. Aveau să procedeze ei așa? Mâine vom afla.

P

LUNI

entru că ucenicii nu știau când Se va întoarce Isus,
El le-a spus să fie atenți. Ca să îi ajute să înțeleagă,
Isus le-a spus povestirea despre bogatul care a împărțit talanți slujitorilor săi. Slujitorii trebuiau să folosească banii pentru a câștiga cât mai mulți bani pentru
stăpânul lor, care era într-o lungă călătorie.
Slujitorul care a primit cinci talanți a muncit din
greu. Zi de zi, el lucra devotat. După o vreme, câți alți
talanți a reușit el să câștige? Matei 25:16 Acum câți
talanți avea el pentru stăpân? Zece. Ce crezi, era fericit?
Slujitorul cu doi talanți a lucrat și el din greu. Dorea să câștige cât mai mulți talanți pentru stăpânul său,
așa că a făcut tot ce știa mai bine. Câți talanți a reușit
să câștige? Versetul 17 Acum câți talanți avea el pentru
stăpân? Patru.
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Amândoi slujitorii au ascultat
și au făcut tot posibilul. Ei erau
nerăbdători ca stăpânul să se întoarcă acasă. Ei știau că el va fi
mulțumit de ei. Ce s-a întâmplat cu al treilea slujitor? Câți
bani a primit de la stăpân? Un
talant. Chiar dacă aceasta pare o
sumă mică de bani, dacă ar fi făcut tot ce îi stătea în putere, el ar fi
câștigat încă un talant. Dar ce a făcut el? Versetul 18
Ce crezi că se va întâmpla cu fiecare
dintre acești trei slujitori la venirea acasă a stăpânului?

MARȚI

D

upă multă vreme, stăpânul s-a întors
acasă. A venit timpul să verifice ce au
făcut slujitorii săi cu banii primiți.
Mai întâi l-a chemat pe slujitorul care a primit cinci
talanți. Servitorul zâmbea în timp ce spunea: „Doamne, mi-ai dat cinci talanți, iată am mai câștigat cinci
talanți pe lângă aceștia.” A fost stăpânul mulțumit?
Matei 25:21
Știa stăpânul că se putea încrede în acest slujitor?
Da. El muncea foarte atent și de aceea stăpânul i-a dat
cea mai mare parte din bunurile sale.
Apoi stăpânul l-a chemat pe cel care primise doi talanți. Acesta i-a spus bucuros: „Doamne, mi-ai dat doi
talanți, am mai câștigat doi talanți pe lângă aceștia.”
Ce i-a spus stăpânul și acestuia? Versetul 23
Putea stăpânul să
aibă încredere și în
acest slujitor? Da. De
aceea i-a dat un lucru
important de făcut.
Apoi stăpânul l-a
chemat pe cel care primise un talant. Acesta
nu se bucura să-l vadă
pe stăpân. Ce a spus el?
Versetele 24 și 25
Stăpânul nu a fost
mulțumit, pentru că slujitorul nu folosise banii
în mod corect. El nu a
fost cinstit în privința talantului primit, iar acum
nimeni nu mai avea încredere în el. Ce a făcut stăpânul cu acest slujitor?

MIERCURI

C

ând s-a întors acasă, stăpânul a găsit doi slujitori
care au făcut tot ce puteau mai bine. Muncind
conștiincios, unul a mai câștigat cinci talanți, iar
celălalt, doi talanți. Mai era încă un slujitor, care primise un talant. A făcut el tot posibilul? Nu. El nu a
făcut nimic. A vorbit răutăcios stăpânului și i-a dat talantul înapoi.
A fost stăpânul bucuros? Oh, nu. Putea el să se
încreadă în acest slujitor, că îi va folosi banii cât mai
bine? Ce a spus el? Matei 25:28 Deci slujitorul a fost
pedepsit.
În această povestire Isus ne arată ce înseamnă să
fim atenți înainte ca El să vină pe pământ. A fi atenți
înseamnă a face tot ce putem mai bine pentru El, în
timp ce Îl așteptăm să Se întoarcă.
Isus este asemenea stăpânului din această povestire.
După ce a murit și a înviat, Isus i-a dat fiecărui slujitor
al Său câte ceva de făcut și apoi a urcat la cer. Într-o zi,
El Se va întoarce și fiecare dintre lucrătorii Săi credincioși va fi recompensat.
Ce sunt talanții? Fiecare dintre ei reprezintă lucrarea pe care Isus ne-a dat-o de făcut pentru El. În timp
ce Se află în ceruri, Isus dorește să fim harnici și politicoși, așteptându-L să Se întoarcă.
Tu cum poți lucra pentru El?

JOI

A

stăzi să ne gândim ce să facem pentru
Isus! Ce pun oamenii la colecta din
Sabat? Poate folosi Isus banii pentru
a-i ajuta și pe alții să afle despre El?
Noi, de exemplu, am putea să învățăm
cât mai bine. Este și acesta un talant? Da.
Astfel, îi vom putea ajuta pe mulți. Ne
putem gândi și la lecțiile noastre din Biblie și să învățăm textele de memorat.
Cum putem să ne folosim vocea pentru Isus? Putem rosti cuvinte amabile și
să răspundem cu bucurie atunci când
tati și mami ne cheamă? Noi putem
cânta cântece vesele în timp ce ne jucăm.
Cum ne putem folosi picioarele și
mâinile pentru Isus? Să alergăm repede
când tati și mami ne cheamă și să facem repede și cu drag ceea ce ne cer ei.
Copiii care îi iubesc pe cei din jurul lor pot găsi
multe soluții de a lucra pentru Isus. Tu poți să îți ajuți
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frații și surorile, poți zâmbi la persoanele care sunt încruntate
și poți face o vizită la un copil bolnav, împreună cu părinții tăi.
Un comportament frumos este unul dintre cei mai mari talanți. Un comportament frumos înseamnă că învățăm să fim
asemenea lui Isus când era copil. Când ceilalți ne văd purtându-ne ca Isus, ne vor lăuda și le va plăcea să fie și ei ca Isus.
Romani 12:6-8 Putem noi toți să facem tot ce putem mai
bine pentru Isus?
Când Isus Se va întoarce, vrei să-ți spună și ție: „Bine, copile,
ai fost credincios!”?

VINERI

Î

nainte de a termina să le vorbească ucenicilor Săi, Isus le-a
spus cum are să fie la venirea Sa. Toți îngerii vor fi cu El și El
va sta pe tronul Său. Toți oamenii vor sta înaintea lui Isus. El
îi va împărți pe oameni în două grupe – cei care vor fi pregătiți
și cei care nu vor fi pregătiți.
Ce le va spune Isus celor pregătiți? Matei 25:34-36
Acești oameni sunt foarte fericiți că Isus este mulțumit de ei,
dar nu își aduc aminte să-L fi văzut vreodată. Așa că vor întreba:
„Când Te-am văzut noi flămând și Ți-am dat de mâncare? Sau
însetat și Ți-am dat de băut?”
Ce va răspunde Isus? Versetul 40
Acești oameni au fost darnici, buni și iubitori cu săracii și cu
oamenii răniți. Dacă ar fi venit și Isus la ei, L-ar fi ajutat și pe
El? Da. Așa că ajutându-i pe acești oameni era ca și când L-ar fi
ajutat pe Isus.
Apoi ce le va spune
Isus celor care nu sunt
gata să meargă la cer?
Versetele 41 la 43
Nici acești oameni
nu își aduc aminte să-L
fi văzut pe Isus. Așa că
vor întreba și ei: „Când
Te-am văzut noi flămând
sau însetat?” Ce le va răspunde Isus? Versetul 45
Acești oameni au fost egoiști
și răi. Ei nu au vrut să-i ajute pe
săraci sau pe cei suferinzi. Dacă
ar fi venit Isus la ei, L-ar fi ajutat
ei oare? Nu. Așa că, dacă nu i-au
ajutat pe acești oameni, este ca
și când nu L-ar fi ajutat pe Isus.
Iubindu-i pe cei din jurul
nostru, noi arătăm că Îl iubim
pe Dumnezeu. Ce poți face și tu
să îi ajuți pe alții?

TEXT DE MEMORAT
„Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri
unuia din acești foarte neînsemnați frați
ai Mei, Mie Mi le-ați făcut.”
(Matei 25:40)
Am studiat lecția și am repetat textul de memorat astăzi.
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RUGĂCIUNEA MEA
Dragă Doamne, Îți mulțumesc că mi-ai
dat șansa să lucrez pentru Tine. Vreau să
folosesc ce am bun și să Îl aștept pe Isus
să vină. Te rog să mă ajuți. În Numele lui
Isus, amin!

DE GÂNDIT
Vrea Isus să lucrăm pentru El în timp ce
așteptăm venirea Sa?
Ne-a dat Isus și nouă talanți să îi folosim
lucrând pentru El?
Cum putem folosi acești talanți pentru
Isus? Vorbind. Cântând. Ajutând. Folosind bine banii. Fiind amabili. Având
iubire. Dăruire.
Ne aparțin nouă talanții încredințați?
Cine ni i-a dat? Am putea folosi talanții
în mod egoist sau altruist?
Ce talanți speciali ți-a dat Isus? Cum îi
poți folosi să lucrezi pentru El astăzi?
Cum va stabili Isus care oameni sunt
pregătiți să meargă la cer și care nu
sunt pregătiți?

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 25:14-46
Parabolele Domnului Hristos,
capitolul 25
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DOI BĂIEȚI O ÎNTÂLNESC PE ELLEN WHITE (I)
Mesagerul special al lui Dumnezeu (19). De Amy Sherrard

P

rimii adventiști de ziua a șaptea din Elveția au fost familia Roth. Tot orășelul în care locuiau îi cunoștea. Tatăl și cei doi fii dețineau un magazin local mare și oamenilor le plăcea cât de politicoși și cinstiți
erau.

— Dar de ce se închină ei sâmbăta și nu duminica, cum facem noi? se întrebau ei.
Toată lumea știa cât de buni creștini erau și unii
din prietenii lor se întâlneau cu ei în Sabat ca să se închine. Curând s-a răspândit o veste minunată pentru
familia Roth. Ellen White era în Europa și avea de
gând să-i viziteze.
Într-o vineri după-masă, John și Andre, cei doi
băieți ai familiei Roth, ajutau din greu la pregătirile
pentru vizită.
— Crezi că Ellen White va vorbi cu noi, băieții?
l-a întrebat John pe fratele lui mai mic în timp ce era
ocupat cu ștersul mobilei din magazin.
— Nu mă interesează dacă va vorbi cu noi sau nu,
a răspuns Andre în timp ce ștergea masa unde avea să
fie așezată Biblia familiei a doua zi. Abia aștept să o
văd pe doamna cu care stau de vorbă Isus și îngerii.
John a încuviințat din cap, în timp ce privea prin
încăpere și credea că au făcut tot ce se putea mai
bine.
— Haide, Andre, să vedem dacă avem hainele
pregătite pentru Sabat. Nu mai avem prea mult timp,
i-a atras el atenția fratelui său.
La puțin timp după aceea a sosit și Ellen White
cu prietenii ei. În timp ce dădeau mâna politicos cu
Ellen, John și Andre i-au observat zâmbetul și ochii
căprui, care le transmiteau că le era prietenă.

Little Folk Visuals

© Mark and Allegra Jaroski-Biava; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Unsprezece persoane s-au adunat la familia Roth
în seara aceea să o asculte pe această vorbitoare, iar în
dimineața următoare au venit la Școala de Sabat și la
predică să o asculte din nou. După-amiază a fost o
adunare de experiențe și fiecare a mulțumit lui Isus
pentru că o trimisese pe Ellen să fie cu ei în acea ocazie.
Duminică dimineață, după micul dejun, tati Roth
a spus:
— Băieți, vom merge să facem o excursie. Știu că
musafirii noștri s-ar bucura să facă o drumeție prin
locurile noastre frumoase de munte. Vreți să veniți
cu noi?
Dacă voiau să meargă? Sigur că da. Curând se
aflau cu toții în trăsura familiei Roth. Tot drumul au
privit frumusețile din jurul lor.
Nu ajunseseră prea departe, când s-a stârnit o furtună de munte. Norii s-au adunat, fulgerele brăzdau
cerul, tunetele răsunau cu putere și apoi o grindină
de mărimea nucilor a început să cadă. Vacile și caii,
oile și găinile, toate alergau speriate încercând să găsească adăpost. Tati Roth și musafirii săi aveau și ei
nevoie de adăpost. Acesta viră scurt pe o alee spre o
fermă din apropiere.

Resurse suplimentare în limba engleză: nature lessons, activities, music, Bible lessons, Scripture memory, and more.
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ULTIMA CINĂ
Isus a făcut cu modestie lucrarea unui om neimportant. Noi putem fi asemenea lui Isus ajutându-i tăcuți
pe ceilalți.

DUMINICĂ

Î

ți aduci aminte de masa festivă pe care a dat-o
Simon în onoarea lui Isus? Atunci când Maria și-a
adus darul special de parfum scump, s-au bucurat
cu toții? Nu. Lui Iuda nu i-a plăcut cadoul ei.
Iuda era unul dintre cei 12 ucenici, dar el nu dorea
să devină umil și neegoist. El era mândru și iubea banii
mai mult decât Îl iubea pe Isus. El se credea totdeauna
mai inteligent decât Isus. Ce om încrezut!
Când Isus a vorbit amabil cu Maria, Iuda s-a supărat. El s-a hotărât să-I facă rău lui Isus și în noaptea
aceea a făcut ceva cu adevărat groaznic. S-a întâlnit cu
dușmanii lui Isus, cu preoții cei mari și cu conducătorii. Ce le-a spus el? Matei 26:14,15
Preoții Îl urau pe Isus și doreau să-L omoare. Așa că
ei s-au bucurat că Iuda avea să le dea o mână de ajutor să-L prindă pe Isus. Au fost de acord să-i plătească
30 de bănuți de argint pentru acest lucru. Ce teribil!
Iuda era unul din cei 12 ucenici. Dar acum Iuda
plănuia în secret să îi ajute pe dușmanii lui Isus să-L
prindă ca să Îl poată omorî.
După ce a vorbit cu preoții, Iuda s-a întors la Isus
și ucenicii Lui. S-a comportat ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar, din acel moment, el căuta în secret
ocazia de a-și împlini promisiunea față de vrăjmașii lui
Isus. Ucenicii nu știau ce avea de gând să facă Iuda.
Dar Isus știa? Da. Isus știe totul.

LUNI

J

oi, la câteva zile după ce Iuda a aranjat să-L vândă
pe Isus, începea Paștele. Seara, Isus și ucenicii Săi
s-au adunat într-o cameră mare și frumoasă, pregătită special pentru ei. Când s-au așezat să mănânce, ce
a spus Isus? Luca 22:15,16
Ucenicii trebuiau să asculte atenți ce spunea Isus,
dar nu puteau, pentru că erau plini de sentimente negative. Ei încă se gândeau că Isus avea să devină rege
în curând și fiecare dintre ei dorea să fie un șef cât mai
mare. Așa că erau ocupați să privească unii la alții cu
invidie și gânduri rele.
Ucenicii erau foarte egoiști, nu-i așa? Au învățat ei
să fie ca Isus? Filipeni 2:3-5
25
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Isus a privit plin de dragoste către ucenicii Săi. El
știa că în ziua următoare avea să moară și dorea să îi
încurajeze. Dar S-a hotărât să nu spună niciun cuvânt,
deocamdată. Ei nu erau pregătiți să asculte. Isus S-a
întristat foarte tare.
Mai era o problemă la această cină. Ar fi trebuit
să existe un servitor care să le spele
picioarele prăfuite. Erau
acolo un vas cu apă, un
lighean și un prosop, dar
nu era niciun servitor. În
această situație, ucenicii
trebuiau să-și spele picioarele unii altora.
A spus vreunul dintre ei:
„Vă spăl eu?”

MIERCURI

D

e ce a spălat Isus picioarele ucenicilor? Pentru că
ei erau prea mândri ca să îndeplinească o lucrare
făcută de oamenii cel mai prost plătiți. Dar Isus
a făcut orice I-a stat în putere să le arate că a-i ajuta
pe alții este lucrarea de cea mai mare
importanță.
Când le-a spălat picioarele ucenicilor, Isus le-a arătat că, în loc să
caute pozițiile cele mai importante,
ar fi trebuit mai degrabă să se ajute
unul pe altul.
Isus dorea să spele picioarele lor
murdare. Când au văzut că Isus
S-a aplecat să le spele picioarele,
ucenicii s-au rușinat și sentimentele lor s-au schimbat. Pe
MARȚI
măsură ce se lăsau spălați de
El, Isus le îndepărta sentisus și ucenicii Săi erau gamentele de mândrie, invidie
ta să mănânce cina de Paște
și egoism.
pentru ultima dată. Dar nu
Acum, în afară de Iuda,
era niciun servitor să le spele
toți ucenicii se iubeau unii
picioarele murdare. Așa că unul
pe alții și erau bucuroși să lase
dintre ucenici ar fi trebuit să
pe altul să ocupe locul cel mai
facă acest lucru. Dorea vreubun. Acum, în sfârșit, erau
nul dintre ei să împlinească o
pregătiți să-L asculte pe Isus.
lucrare de servitor? Oh, nu.
© sweetpublishi
Ce le-a spus Isus să facă?
ng.com; Licens
e—http://creat
ivecommons.org/l
icenses/by-sa/3
Fiecare dintre ei dorea ca al.0/
Ioan 13:13-15,17 I-a făcut
tul să îl servească. Așa că s-au așezat cu toții în
acest lucru fericiți? Da.
jurul mesei prefăcându-se că nimeni nu are nimic de
Dorește Isus să-I dăm voie să ne îndepărteze gândufăcut.
rile și sentimentele ca să ne putem iubi, ierta și ajuta
I-a certat Isus? Nu. A așteptat puțin în tăcere. Cât
unii pe alții?
Își dorea El să le schimbe inima mândră și să-i ajute să
se iubească unul pe altul! Până la urmă, Isus S-a ridicat
JOI
de la masă și ce a făcut apoi? Ioan 13:3-5
Cum Iuda se așezase pe cel mai important loc, chiar
n tăcere, Isus și ucenicii Săi mâncau împreună cina
lângă Isus, el a fost primul căruia Isus i-a spălat picioade Paște. Ucenicii nu știau, dar aceasta avea să fie
rele. Isus știa că Iuda avea de gând să-L vândă imediat.
ultima lor masă de Paște împreună.
În timp ce Isus spăla cu blândețe picioarele prăfuite
Un mieluț fusese sacrificat pentru acea masă speciaale lui Iuda și le ștergea cu prosopul, Iuda simțea drală. La fel, Isus urma să Își dea viața pe cruce pentru toți
gostea lui Isus pentru el. La un moment dat ar fi dorit
oamenii, așa încât toți aceia care au ales sau vor alege
să-și mărturisească păcatul și să-I ceară iertare lui Isus,
să Îi fie prieteni să fie salvați.
dar în clipa următoare s-a hotărât să nu facă acest luÎn acea seară, Isus a făcut un ritual special pe care
cru. Era prea mândru să își ceară iertare. Bineînțeles că
noi îl numim „Cina Domnului”.
acest lucru L-a întristat foarte mult pe Isus.
Mai întâi, Isus a luat pâine fără drojdie. Ce a făcut
Isus cu ea? Matei 26:26
Ucenicii L-au privit pe Isus trecând de la unul la
Apoi a luat un pahar de must de struguri. Ce a spus
altul și spălându-le picioarele fiecăruia. În timp ce se
El despre acesta? Versetele 27 la 29
uitau, ceva uimitor s-a întâmplat cu ei.

I

Î
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Așa cum a fost frântă pâinea și cum a fost turnat mustul
de struguri, la fel trupul lui Isus a fost frânt și sângele lui Isus
a fost vărsat pe cruce, iar El a fost pedepsit pentru păcatele
noastre.
Isus le-a spus ucenicilor Săi: „Să faceți acest lucru în amintirea Mea.” După această seară, ucenicii s-au întâlnit adesea pentru acea festivitate specială. Când își spălau picioarele unii altora, își aduceau aminte să fie umili ca Isus. Când mâncau pâinea
și beau mustul de struguri, ei credeau că Isus era Salvatorul lor și
le părea rău de păcatele lor.
Isus dorește să repetăm și noi acest program special. Când vei
crește mai mare și vei învăța mai multe lucruri despre Isus, vei
participa și tu la acest serviciu special. Te va ajuta acest lucru așa
cum i-a ajutat și pe ucenici?

VINERI

D

upă ce Isus a desfășurat acest nou ritual special, care să-i
ajute pe ucenici să-și aducă aminte de moartea Sa, Isus a
spus ceva care i-a surprins foarte tare. Matei 26:21
Ucenicii nu puteau ghici care dintre ei va face un asemenea
lucru teribil. Va putea vreunul dintre ei să-i ajute pe oamenii
răi să-L prindă pe Isus? Unul câte unul s-au întrebat: „Doamne,
sunt eu? Doamne, sunt eu?”
Ultimul a întrebat și Iuda: „Sunt eu?” Ce a răspuns Isus? Versetul 25 Acesta era modul în care Isus a spus „Da, tu ești.”
Iuda s-a înfuriat pentru că Isus a spus ce avea el de gând să
facă. A plecat din cameră și a ieșit în noapte. Pe cine asculta Iuda
atunci? Ioan 13:27
Ucenicii credeau că Iuda avea
de gând să cumpere ceva pentru
masă sau să dea
vreun ajutor pentru un sărac. Ei nu
știau că Iuda avea
de gând să-i ajute
pe dușmanii lui Isus
.0/
s.org/licenses/by-sa/3
să-L prindă chiar în
://creativecommon
om; License—http
© sweetpublishing.c
noaptea aceea.
După ce a plecat Iuda, Isus le-a vorbit plin de dragoste celorlalți ucenici și S-a rugat pentru ei să se iubească unul pe altul și
să fie apărați de Satana. La sfârșit au cântat un imn și au plecat
din cameră.
Știa Isus că Iuda avea de gând să-I facă rău? Îl iubea Isus pe
Iuda când i-a spălat picioarele? E bine să îi iubim pe oameni
chiar dacă ei ne fac rău?

TEXT DE MEMORAT
„Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți
cum am făcut Eu.” (Ioan 13:15)
Am studiat lecția și am repetat textul de memorat astăzi.

D

L

M M

J

V

S

RUGĂCIUNEA MEA
Dragă Doamne, Îți mulțumesc pentru
Isus. Te rog să mă ajuți să nu mă cert
cu alții pentru locul întâi și să îmi îndeplinesc obligațiile de acasă bine și cu
bucurie. Vreau să-mi aduc aminte întotdeauna de Isus și să fiu ca El. În Numele
lui Isus, amin!

DE GÂNDIT
Acționăm noi ca Isus atunci când dorim
pentru noi cele mai bune sau cel mai
ușor de făcut lucruri?
Suntem noi ca Isus atunci când îi lăsăm
pe alții să treacă în față?
Cum putem să-i servim cu umilință pe
cei din casa noastră?
Dacă iubim banii mai mult decât Îl iubim pe Isus, suntem noi asemenea lui
Iuda?
Când a spus Isus că va bea din nou din
acest rod al viței? Vrei să fii cu El la masă
în ceruri?
Ce ritual special a făcut Isus care să ne
ajute să ne aducem aminte de El?

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 26:14-30; Marcu 14:10-26;
Luca 22:1-30; Ioan 13:1-35; 14:1-31
Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus,
capitolele 71, 72 și 73 (prima jumătate)
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DOI BĂIEȚI O ÎNTÂLNESC PE ELLEN WHITE (II)
Mesagerul special al lui Dumnezeu (20). De Amy Sherrard

E

llen White, John și Andre, împreună cu alții, se aflau în trăsura familiei Roth, grăbindu-se spre o fermă
unde să se adăpostească de o furtună neașteptată însoțită de grindină. Când l-a văzut pe domnul Roth
venind, proprietarul fermei a deschis larg porțile șurii ca să poată intra calul și trăsura. John și Andre
priveau la Ellen White.
În loc să fie plină de teamă, ochii ei erau strălucitori și zâmbea. Furtuna zgomotoasă, cu grindina care
se rostogolea de pe acoperișul șurii acoperind iarba,
nu o speria deloc. Oamenii care locuiau în casă au
ieșit și i-au invitat pe toți din trăsură:
— Haideți repede înăuntru să beți ceva cald și să
mâncați ceva!
Ellen White s-a întors spre ei și râzând le-a spus:
— Nu, mulțumesc! N-aș da acest minunat spectacol pe nimic altceva!
Apoi ea, John și Andre au coborât din trăsură,
au alergat afară și și-au umplut mâinile cu grindina
proaspăt căzută, fugind înapoi în șură. Au urcat din
nou în trăsură, bucurându-se și înfruptându-se din
răcoarea gheții din mâinile lor, care căzuse din cerul
furtunos.
Fermierul a deshămat calul și l-a dus în grajd să-l
hrănească cu niște grăunțe, după care l-a înhămat
înapoi. Furtuna a trecut repede și erau din nou la
drum.
Băieții și-au dat seama că Ellen White s-a bucurat în mod deosebit de drumul de întoarcere printr-o
pădure de pini. În mod repetat, ea își arăta admirația
cu privire la mulțimea de tonuri de verde și la frumusețea munților. Băieții erau siguri că nu vor uita niciodată această furtună și ce s-au mai distrat adunând
grindină în pumn și mâncând-o.
După vizita lui Ellen White, domnul Roth s-a
hotărât să construiască o biserică frumoasă. Când a
fost gata, au invitat-o pe Ellen White să participe la
dedicarea acesteia. Mulți oameni din oraș au venit și
ei, iar câțiva frați baptiști au fost atât de impresionați,
încât au invitat-o pe Ellen să vorbească în biserica lor
duminica următoare după-amiază.

Dar pastorul baptist nu dorea ca Ellen White să
vorbească în biserica lui.
— O să le vorbească oamenilor despre păzirea
Sabatului, a bombănit el. N-o să-i anunț pe oameni
despre această întâlnire.
Dar 300 de oameni au venit totuși, iar Ellen White
nu a predicat despre Sabat. Ea a vorbit despre cât de
mult a iubit Dumnezeu lumea. „Ellen White este o
bună creștină”, i-au spus membrii pastorului baptist,
după ce au ascultat-o. „Ar fi trebuit să ne anunți că va
vorbi ea. Ar fi fost prezenți mai mulți oameni.”
Pastorul știa că a greșit și, data următoare când a
mai venit Ellen, și-a cerut scuze. Apoi a rugat-o să
vorbească la o mare întâlnire unde se prezentau sfaturi pentru sănătate. Ea s-a bucurat că pastorul a făcut tot ce a putut să anunțe evenimentul și s-a adunat
o mare mulțime de ascultători.
Ellen White și-a făcut mulți prieteni în noua biserică adventistă de ziua a șaptea din acel loc. John și
Andre erau doi dintre aceștia. Ei știau de-acum că a
fi mesagerul special al lui Isus nu însemna să ai fața
lungă și tristă. Ellen iubea copiii și știa să petreacă
mult timp prețios cu ei.

Resurse suplimentare în limba engleză: nature lessons, activities, music, Bible lessons, Scripture memory, and more.
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ISUS SE ROAGĂ
ÎN GHETSIMANI
Isus ne iubește atât de mult încât S-a lăsat pedepsit
în locul nostru, ca să poată șterge păcatele noastre.
Faptele noastre rele L-au rănit foarte mult pe Isus.

DUMINICĂ

I

sus tocmai terminase cina de Paște împreună cu ucenicii Săi. El le arătase cum să se iubească unii pe alții spălându-și picioarele. Le-a dat pâine și must de
struguri ca să-i ajute să-și aducă aminte de moartea Sa.
El a spus apoi clar ce avea de gând Iuda să facă.
Petru a spus: „Doamne, eu sunt gata să merg cu
Tine și la închisoare, și la moarte.” Dar ce i-a spus Isus?
Luca 22:34,32
Înainte de a pleca din camera aceea de sus, au cântat
cu toții un imn. Apoi Isus i-a condus pe ucenici în josul
drumului, spre grădina numită Ghetsimani. În timp ce
mergeau, Isus a spus cu tristețe: „Toți veți găsi în Mine
o pricină de poticnire, în această noapte.” Sunt greu de
înțeles aceste cuvinte, nu? Ele înseamnă că Isus le spunea ucenicilor că Satana are pregătite ispite puternice
pentru ei și, dacă nu vor asculta de avertismentele Lui,
toți Îl vor părăsi chiar în acea noapte.
Profetul Zaharia scrisese: „Bate păstorul și oile se
vor risipi.” El voia să spună că, atunci când Isus avea să
fie prins de către oamenii răi, ucenicii Săi speriați vor
fugi cu toții și Îl vor lăsa singur.
Oare să facă ucenicii într-adevăr așa? Nu le venea să
creadă. Ce a spus Petru? Marcu 14:29
Ce i-a spus Isus din nou? Versetul 30
Petru era sigur că Isus exagera. El a spus: „Și dacă va
trebui să mor împreună cu Tine, tot nu Te voi părăsi!”
Și toți ceilalți ucenici au spus la fel.

Spune Isus întotdeauna adevărul? Ar fi trebuit ei să
creadă ce a spus Isus?

LUNI

Î

n timp ce Isus și ucenicii Săi coborau spre grădină,
luna plină lumina, iar ei puteau să vadă viile de lângă drum. Isus a folosit vița-de-vie pentru a transmite o lecție importantă. Ioan 15:5
Rădăcinile viței-de-vie absorb din sol tot ce are nevoie planta și apoi seva trece, de la ramură la ramură,
prin toate, chiar și prin cele mai mici. Astfel ramurile,
sau mlădițele, devin puternice și sănătoase, să poată
susține strugurii mari și dulci.
Dar ce se întâmplă când una dintre mlădițe este
tăiată și îndepărtată de viță? Mai poate ea trăi și face
struguri? Oh, nu! Dacă nu este legată de viță, rămurica
se usucă repede și moare.
29
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Isus a spus că noi trebuie să fim întotdeauna strâns
legați de El. La fel cum o mlădiță nu se poate hrăni decât dacă e prinsă de restul viței-de-vie, la fel și noi, putem face ce e bine doar dacă rămânem strâns legați de
Isus. Dacă nu umblăm cu Isus, dacă nu citim cuvintele
Sale din Biblie și nu alegem să Îl ascultăm în fiecare zi,
putem noi să ascultăm de El? Nu, nu putem.
Fără ajutorul lui Isus, noi suntem egoiști și răi, dar,
dacă stăm aproape de El, noi vom fi iubitori, fericiți,
răbdători și buni, așa cum este El. Versetele 7 și 8

MIERCURI

Î

ți aduci aminte de ce era Isus atât de îndurerat și de
trist? Dumnezeu a pus toate păcatele noastre asupra
lui Isus, ca El să fie pedepsit pentru noi. Aceasta era
o parte a planului pe care Tatăl și Fiul îl făcuseră cu
multă vreme înainte, ca să ne salveze pe noi.
Era o noapte cumplită. În timp ce Isus era căzut
pe pământul rece, Satana a venit aproape de El și I-a
șoptit să nu moară pentru păcatele noastre. El îi spunea
lui Isus lucruri precum: „E prea greu să mori pentru
oamenii care au păcătuit.
MARȚI
Chiar și propriii Tăi ucenici sunt aproape să fugă și
n timp ce Se apropia de grădina Ghe
nu
Te va ajuta niciunul dintsimani, Isus a început să fie foarte trist.
tre ei atunci când dușmanii
N-a mai zis nimic. A devenit foarte tăvor
veni să Te prindă. Nu
cut. Apoi a început să geamă, ca și când
Te iubește niciunul cu adel-ar durea ceva foarte tare.
vărat,
așa că nu mai încerca
Ucenicii lui Isus nu-și dădeau seama
să-i salvezi. Dacă mori pentru
care era cauza. Erau foarte îngrijorați și
oameni,
nu o să-L mai vezi nipășeau foarte aproape de El. De câteva
ciodată pe Tatăl Tău.”
ori chiar au trebuit să Îl țină, ca să nu © sweetpublishing.com; License—http://creativecom
mons.org/licen
ses/by-sa/3.0/
Isus Se chinuia foarte tare
cadă.
în timp ce Se gândea ce trebuia să facă. El voia să ne
Când au ajuns în Ghetsimani, Isus le-a spus: „Ră
salveze din păcat, dar nu era sigur dacă are suficientă
mâneți aici, Eu merg mai încolo să Mă rog!” De acolo
putere să moară pentru noi fără ajutorul lui Dumnea mers mai departe în grădină împreună cu Petru, Iazeu. Voia să fie sigur că Dumnezeu Îl va ajuta. Ar fi fost
cov și Ioan. Ce le-a spus El să facă? Matei 26:38 Apoi
o altă cale pentru salvarea noastră? Cum S-a rugat Isus?
Isus a mai mers câțiva pași și S-a prăbușit la pământ.
Matei 26:39
Ce Îl durea pe Isus atât de tare? Păcatul. Păcatul
Isus le ceruse ucenicilor să se roage pentru El. Dacă
este un lucru pe care Dumnezeu îl urăște, pentru că el
știa că ei se rugau pentru El, Isus Se simțea mai bine.
îi desparte pe oameni de Dumnezeu. Pedeapsa pentru
Așa că S-a ridicat și a venit la locul unde îi lăsase pe
păcat este moartea din care nimeni nu învie. Dar Isus
Petru, pe Iacov și pe Ioan. Se rugau ei oare? Nu. Ei
nu dorea ca această despărțire să ni se întâmple nouă.
dormeau de-a binelea.
El ne iubește și dorește
Isus i-a trezit cu blândețe. Ce avea să
să fim pentru totdeaule
spună?
Versetele 40 și 41
na împreună cu El în
cer. Așa că în noaptea
aceea Isus a luat toate
JOI
păcatele noastre asupra
Lui, ca și când le-ar fi
ntrucât toate păcatele noastre erau
asupra Lui, Isus nu mai putea simfăcut El Însuși pe toate.
ți că Dumnezeu era cu El. Ucenicii
Pentru ca astfel El să poaSăi dormeau. Așa că Isus S-a întors la
tă fi pedepsit în locul noslocul Lui de rugăciune și S-a luptat
tru. Isaia 53:5
singur cu Satana. Isus simțea mânia lui
Păcatele noastre L-au
Dumnezeu împotriva păcatului. Plângerile lui Iererănit foarte tare pe Isus. El
mia 1:12
simțea că nu Îl va mai vedea niciodată pe Dumnezeu,
Acum Isus era și mai trist decât înainte. Păcatul Îl
Tatăl Său.
rănea atât de tare încât stropi mari de sânge ieșeau prin
Isus fusese întotdeauna cu Dumnezeu. Ioan 10:30
pielea Lui, ca transpirația. Căzut pe pământul rece și
Aceasta era prima dată când Ei nu mai erau împreună.
aspru, Isus S-a rugat din nou. Matei 26:42
De aceea era Isus foarte, foarte trist.

Î

Î
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Isus a venit din nou la ucenicii Săi și i-a găsit iarăși cufundați
în somn. Așa că S-a întors să Se roage din nou.
Isus ar fi putut alege să Se întoarcă la cer chiar atunci. Ar fi
fost corect să ne lase să fim pedepsiți pentru păcatele noastre.
Dacă ar fi ales să facă așa, noi nu am mai fi fost.
Isus Se gândea la noi și a hotărât ce să facă în continuare.
Chiar dacă nu avea să-L mai vadă niciodată pe Tatăl, ar fi murit
de dragul nostru. El S-a rugat iarăși: „Tată, (...) voia Ta să se
facă.”
Dorea Dumnezeu să-L rănească pe Isus? Nu, nu. El Însuși
suferea foarte mult pentru că Fiul Lui drag suferea. Atunci de ce
L-a lăsat pe Isus să moară pentru noi? Ioan 3:16
Păcatul este mai rău decât ne putem da seama și L-a ucis pe
Isus. Acum Isus era muribund, căzut la pământ. Așa că Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Gabriel – îngerul care a ocupat locul lui
Satana din cer – să-L ajute pe Isus și să-L întărească.
Îl mai rănește încă păcatul pe Isus? O, da. Să-I cerem lui Isus
în fiecare zi să ne ajute să nu mai păcătuim!

VINERI

G

abriel a venit să-L ajute pe Isus. El I-a spus lui Isus că
Dumnezeu încă Îl iubește și că mulți oameni aveau să fie
salvați. Isus S-a simțit mai bine după ce Gabriel a vorbit
cu El. Bătălia cu Satana nu era încheiată, dar Isus Se simțea mai
puternic și gata să continue lupta.
Isus a venit din nou la ucenicii
Săi. Ei continuau să doarmă, dar acum era prea târziu ca ei să se mai roage.
Isus vedea deja mulțimea
care venea să-L prindă.
Iuda știa unde Îi plăcea lui
Isus să Se roage și îi ducea
acolo pe marele-preot, pe
câțiva soldați și o mulțime
de oameni răi. Ei purtau săbii, sulițe și bâte ca și când
ar fi trebuit să aresteze un infractor sau să prindă un animal sălbatic.
Ce s-a întâmplat atunci?
Ioan 18:4,5
Îngerul Gabriel s-a așezat între Isus și mulțime. Când au văzut lumina strălucitoare, oamenii au căzut la pământ ca morți.
Isus ar fi putut fugi, să scape, dar nu a fugit.
Când a plecat îngerul, ce a făcut Iuda? Matei 26:48,49 Când
l-a sărutat pe Isus, Iuda arăta de fapt mulțimii pe cine trebuia să
prindă. Isus încă era bun cu Iuda. El i-a spus cu tristețe: „Prietene, de ce ai venit?” „Cu un sărut vinzi tu pe Fiul omului?”
Apoi soldații I-au apucat mâinile lui Isus și le-au legat strâns.
După aceea L-au luat cu ei.
Ucenicii erau foarte speriați când au văzut ce s-a întâmplat cu
Isus. Ce au făcut ei? Marcu 14:50

TEXT DE MEMORAT
„Vegheați și rugați-vă,
ca să nu cădeți în ispită.”
(Matei 26:41)
Am studiat lecția și am repetat textul de memorat astăzi.
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RUGĂCIUNEA MEA
Dragă Doamne, Îți mulțumesc pentru
Isus. Îmi pare rău că păcatele mele L-au
rănit pe Isus. Vreau să stau foarte aproape de El. Ajută-mă să mă rog în fiecare
zi și să ascult povestirile din Biblia mea.
Te iubesc. În Numele lui Isus, amin!

DE GÂNDIT
Dacă o ramură este tăiată din vița-devie, mai trăiește ramura sau moare?
Poate ea să facă struguri?
Dacă nu suntem conectați la Isus,
putem fi buni și amabili?
Ne poate ajuta rugăciunea să stăm
aproape de Isus?
Ne poate răni chiar și numai un singur
păcat?
Ce L-a rănit pe Isus în Ghetsimani?
Când păcătuim, acest lucru continuă
să-L rănească pe Isus?
De ce L-a lăsat Dumnezeu pe Isus
să moară?

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 26:31-46; Marcu 14:27-42;
Luca 22:31-46; Ioan 15:1 – 18:1
Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus,
capitolele 73 (ultima jumătate) și 74
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MINUNEA CU FERMA (I)
Mesagerul special al lui Dumnezeu (21). De Amy Sherrard

— Pur și simplu, nu putem face așa ceva, a spus
unul dintre ei, suflându-și nasul.
— Știu și eu, a fost celălalt de acord, ștergându-și
ochii. Așa ceva nu se poate. Uită-te la acest teren pietros. N-o să crească nimic aici, niciodată!
— De unde am putea face rost de bani să cumpărăm acest teren? întrebă primul dintre cei doi, clătinând din cap.
— Adevărul e că nu avem
bani să facem ce vrea ea să facem, a răspuns prietenul său.
Dar ce să facem? Ea spune că
acesta este locul pe care Isus
dorește să construim o școală.
Ar trebui să avem o fermă, ca și
alte școli să poată urma exemplul. Noi știm amândoi că,
atunci când oamenii au credință și acceptă mesajul transmis
de Isus, atunci lucrurile pot deveni realitate.
— Când oamenii aleg să nu
asculte, dau întotdeauna de necazuri, a fost de acord
prietenul său. Dar uită-te și tu la locul ăsta!
Unul dintre cei doi bărbați era Edward Sutherland, președintele unui colegiu din Michigan, iar celălalt era Percy Magan, decanul de la același colegiu.
Iar doamna despre care vorbeau era Ellen White, care
aștepta cu răbdare și se ruga într-o barcă nu departe
de acel loc. Ea știa că bărbaților le venea greu să facă
ce le spusese Isus să facă.
Cei doi au rămas pe gânduri destul de mult timp
în câmpul acela înfierbântat de soare. În sfârșit, unul
dintre ei spuse:
— Cred că ar trebui totuși să ascultăm, chiar dacă
lucrul pare imposibil. Tu cum te gândești?

— Mda, presupun că ai dreptate, dădu aprobator
din cap prietenul său. Să ne rugăm pentru acest lucru!
Așa că au îngenuncheat amândoi pe pământul
pietros și uscat și L-au rugat pe Isus să le dea mai
multă credință. Apoi s-au ridicat și au mers acasă la
cei doi bătrâni, un bărbat și o femeie, care dețineau
terenul. Aceștia cereau peste 12 000 de dolari pentru
teren, dar domnul Sutherland și
domnul Magan sperau să mai
lase din preț.
După ce au discutat o vreme,
proprietarii au spus că, dacă cei
doi puteau să le dea 100 de dolari
chiar atunci, ei aveau să aștepte
zece zile pentru următoarea rată,
care ar fi trebuit să fie de 5 000
de dolari.
Cei doi bărbați s-au uitat
unul la altul. O sută de dolari?
Și-au scos portofelele să vadă câți
bani aveau. Împreună au reușit să
completeze suma.
După ce au dat 100 de dolari celor doi bătrâni,
au mers la malul râului unde îi aștepta Ellen White.
Când i-au spus ce s-a întâmplat, ea a zâmbit. Oh, ce
fericită era că ei hotărâseră să se încreadă în Isus!
Dar de unde să facă ei rost de 5 000 de dolari în
doar zece zile? Nu aveau niciun ban. Știau că numai
o minune poate rezolva lucrurile, dar, pentru că ei
ascultaseră de Isus, Ellen White nu era îngrijorată deloc.
Ed Sutherland avea o mătușă bogată pe nume
Nellie Druillard, iar el s-a hotărât să discute cu ea.
Era posibil ca ea să vrea să-i ajute. Dar, dacă mătușa
Nellie nu-i va ajuta, domnul Sutherland nu mai știa
pe cine altcineva să mai întrebe.
Little Folk Visuals

B

ărbații nu plâng prea des. Dar, dacă te-ai fi aflat într-o zi de vară pe un câmp plin de pietre, așa cum era
cel din Madison, statul Tennessee, ai fi putut să vezi doi bărbați șezând pe o piatră sub soarele dogoritor
și plângând amândoi.

Resurse suplimentare în limba engleză: nature lessons, activities, music, Bible lessons, Scripture memory, and more.
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BIBLIE

TRĂDAREA LUI PETRU
Când ne rugăm, Dumnezeu ne ajută să nu păcătuim.
Dar, dacă am păcătuit, ar trebui să-I cerem lui Dumnezeu să ne ierte și El ne va ierta.

DUMINICĂ

I

uda tocmai Îl vânduse pe Isus printr-o îmbrățișare
și un sărut. Soldații romani I-au legat strâns mâinile
lui Isus și acum Îl zoreau pe străzile întunecoase din
Ierusalim. Unde erau ucenicii lui Isus? Exact așa cum
spusese Isus, ucenicii fugiseră.
Preoții Îl urau pe Isus. Dar, înainte să-L poată omorî, ei trebuiau să-i convingă pe evrei și pe romani că
Isus trebuie să moară. Evreii ar fi fost de acord, pentru
că Isus Se credea Dumnezeu. Și romanii aveau să fie de
acord, pentru că Isus Se credea împărat.
Soldații L-au dus pe Isus acasă la Ana. Ana este aici
un nume de bărbat și el era preotul responsabil peste
toți preoții. Ana voia să vorbească primul cu Isus.
Ana încerca să-L facă pe Isus să spună că a plănuit
să fie împărat. Ana L-a întrebat despre ucenicii Săi și
despre ce îi învăța. Avea Isus un plan secret să fie împărat? Ioan 18:20,21
Preoții trimiseseră spioni să asculte tot ce spunea
Isus. Ei știau că El nu plănuise să fie împărat. Așa că
Ana n-a zis nimic despre asta. Nu mai avea ce să spună.
Ce a făcut Ana după aceea? Versetul 24
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LUNI

A

na nu a reușit să dovedească că Isus a făcut ceva
rău, așa că L-a trimis la Caiafa, marele-preot.
Caiafa era foarte viclean și Îl ura foarte mult
pe Isus. El dorea să primească repede permisiunea să Îl
răstignească pe Isus. Mesagerii săi au alergat la membrii Sinedriului, să îi roage să se adune repede la palatul
lui Caiafa.
Sinedriul era grupul de conducători evrei care putea
decide dacă arestații erau vinovați. Caiafa trebuia să-I
pună întrebări lui Isus în fața lor, ca aceștia să fie de
acord că Isus trebuia să moară.
Deși era încă noapte, conducătorii au venit toți la
palatul lui Caiafa. Caiafa era șeful tuturor, așa că s-a
așezat pe tron. Isus stătea în fața lui. În spatele lui Isus
stătea mulțimea mânioasă și agitată. Soldații romani
erau pe poziție să oprească orice tulburare.
Toți priveau la Isus. El era singurul calm și pașnic.
Chiar dacă era arestat, arăta totuși ca un împărat. Caiafa era uimit. Deodată, Caiafa a simțit convingerea că
Isus chiar era Fiul lui Dumnezeu.
Dar imediat și-a alungat gândul acesta din minte și
I-a poruncit în mod brutal lui Isus să facă o minune.
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Isus însă nu spunea și nu făcea nimic. Stătea liniștit, ca
și când nici nu ar fi auzit ce spunea Caiafa.
Se purta Isus așa cum spusese profetul Isaia că Se va
purta? Isaia 53:7

Ce au făcut toți oamenii după ce conducătorii au
fost de acord că Isus trebuie să moară? Versetele 67
și 68
Ceea ce au făcut Caiafa și ceilalți oameni L-a rănit
pe Isus foarte mult. Dar era cineva care L-a rănit mai
rău decât toți aceștia. Știi cine era? Era
Petru – unul din ucenicii Lui.
MARȚI
După ce au fugit din Ghe
tsimani, Petru și Ioan au mers
sus Se afla în fața lui Caîn urma mulțimii să vadă ce
iafa. Preoții voiau să doface Isus. Li s-a permis să intre
vedească faptul că Isus
în palatul lui Caiafa, unde Ioan
trebuia să moară, așa că au
a mers într-un loc ferit de unde
plătit niște martori care să
să-L
poată vedea și auzi pe Isus.
spună minciuni despre El.
Petru
nu voia să-l recunoască
Nu era nevoie decât de doi
nimeni ca unul din ucenicii lui
oameni să spună aceeași
Isus. Se temea că oamenii
minciună. Dar nu erau
o să îi facă rău și lui. Așa că
doi martori care să spună
a mers să stea cu slujitorii
același lucru. Curând sala
lui Caiafa, în jurul unui
s-a umplut de agitație. Unii
foc. El încerca să se comsusțineau ceva, în timp ce
porte ca și când nu-i păsa
alții strigau cu totul altceva.
ce se întâmpla cu Isus.
O servitoare a lui CaÎn tot acest timp, Isus asculta
iafa
s-a uitat la Petru mai
liniștit și răbdător. Vrăjmașii
de
aproape.
Ea îl văzuse
Lui erau furioși. Planul lor de
venind cu Ioan și fiind
a-L condamna nu funcționa.
foarte trist. A ghicit că
Nu-i puteau convinge nici pe
era un prieten al lui
evrei și nici pe romani să-L
Isus. „Și tu erai cu Isus”,
condamne pe Isus.
a spus ea. Dar Petru s-a
Deodată, Caiafa a sărit în
prefăcut că nu o aude.
.0/
sa/3
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Era înțelept Petru că stătea
©
roșie de furie și se comporta ca
împreună cu oamenii care nu-L iubeau pe Isus? Minși când ar fi vrut să-L doboare pe Isus la podea. Ce a
țea Petru atunci când spunea că nu-L cunoaște pe Isus?
strigat el la Isus? Matei 26:62
Isus continua să tacă. Apoi Caiafa i-a pus o întrebare foarte serioasă lui Isus. Versetul 63
JOI
Acum Isus știa că nu mai trebuia să tacă. Trebuia să
ervitoarea lui Caiafa era curioasă cu privire la Pespună adevărul despre cine era El. Ce i-a spus Isus lui
tru, așa că a spus: „Și tu erai cu Isus.” Toți slujitorii
Caiafa? Versetul 64
din jurul focului se uitau la Petru. El se prefăcea
Caiafa s-a speriat. El nu credea că oamenii care mor
ar mai putea să învie vreodată și nu dorea să se gâncă nu aude, dar servitoarea insista că și Petru a fost cu
dească la faptul că într-o zi Isus avea să vină din cer
Isus. Acest lucru l-a înfuriat și l-a speriat pe Petru. Ce
să-l judece pentru toate lucrurile rele pe care le făcuse.
a spus el? Luca 22:57
Caiafa se simțea vinovat pentru păcatele sale și știa că
Era dispus Petru să recunoască prietenia lui cu Isus?
Isus a spus adevărul.
Nu. În acest fel, el L-a trădat pe Isus. Chiar în clipa aceea a cântat cocoșul. Dar Petru nu-și mai aducea aminte
ce spusese Isus cu câteva ore mai devreme: „Noaptea
aceasta, înainte să cânte cocoșul a doua oară, tu te vei
MIERCURI
lepăda de Mine de trei ori.”
entru un moment, când Isus i-a spus că va reveMai târziu, altcineva a spus că Petru era prieten cu Isus.
ni într-o zi, Caiafa s-a simțit vinovat și îngrijoDin nou, Petru a spus: „Nu Îl cunosc pe omul acesta!”
rat. Dar imediat a ales să alunge acele gânduri din
Dumnezeu i-a dat lui Petru a treia șansă să spună
adevărul și să recunoască faptul că Îl cunoaște și Îl iumintea lui. Ce a făcut atunci? Matei 26:65,66
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bește pe Isus. După o vreme, un alt slujitor al lui Caiafa i-a spus
lui Petru: „Nu te-am văzut eu în grădină cu El? Sigur ești unul
de-al lor!”
Ce a făcut Petru? Marcu 14:71
Uneori, de frică, alegem să facem ceva greșit. Ne temem că,
dacă am proceda corect, oamenii ne vor face rău sau vor râde de
noi. Când facem acest lucru, și noi Îl trădăm pe Isus. Noi nu
vrem să-L trădăm pe Isus, nu-i așa? Hai atunci să fim iubitori,
amabili și ascultători! Și atunci vor ști toți oamenii că noi suntem de partea lui Isus.

VINERI

D

e câte ori s-a lepădat Petru de Isus? De trei ori. După ce
Petru l-a trădat a treia oară, cocoșul a cântat din nou.
De această dată, Petru l-a auzit și dintr-odată și-a adus
aminte ce spusese Isus. S-a uitat cu tristețe la Isus și chiar atunci
Isus Și-a întors privirea spre el și s-a uitat fix la el. Petru și-a
dat seama că Isus era trist și rănit. Săracul Petru, ce cumplit se
simțea!
Chiar atunci cineva s-a ridicat și
L-a lovit cu palma
peste față pe Isus.
Petru n-a mai rezistat să vadă așa ceva.
Ce a făcut el? Matei 26:75
Petru a luat-o la
fugă cât putea de
repede. Oh, ce rău
îi părea că le spusese oamenilor că
nici măcar nu-L
cunoștea pe Isus!
Isus fusese atât de
bun și amabil cu
el, iar el se purtase atât de crud
cu Isus!
Până la urmă, Petru a ajuns în Ghetsimani. Și-a adus aminte cum plânsese și Se rugase Isus singur în timp ce el, Petru,
dormea. Și-a adus aminte cuvintele pe care i le spusese Isus:
„Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită.” Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi ascultat sfatul lui Isus? Atunci ar fi fost suficient
de puternic să spună: „Da, sunt unul dintre ucenicii Lui!” Dar
Petru nu a reușit acest lucru.
În noaptea aceea, Petru s-a rugat și și-a mărturisit păcatul
lui îngrozitor. Sigur că Dumnezeu l-a iertat. Ce minunat este să
știm că Dumnezeu este bun și întotdeauna e gata să ierte!

TEXT DE MEMORAT
„Tu ești bun, Doamne, gata să ierți.”
(Psalmii 86:5)
Am studiat lecția și am repetat textul de memorat astăzi.
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RUGĂCIUNEA MEA
Dragă Doamne, Îți mulțumesc pentru
această povestire despre Petru. Știu
că nu am destulă putere ca să fiu bun.
Te rog să mă ajuți să-i spun „Nu!” lui
Satana, în fiecare zi! În Numele lui Isus,
amin!

DE GÂNDIT
Satana l-a ispitit pe Petru să spună
că nu-L cunoaște pe Isus?
Dacă Petru s-ar fi rugat, l-ar fi ajutat
Dumnezeu să spună adevărul?
Tu Îl rogi pe Dumnezeu să te ajute?
E greu câteodată să alegem să facem
binele atunci când credem că alții ar
putea să râdă de noi?
Cum putem arăta că suntem de partea
lui Isus?
Ne iartă Dumnezeu întotdeauna când
Îl rugăm?

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 26:47-75; Marcu 14:43-72;
Luca 22:47-71; Ioan 18:1-27
Hristos, Lumina lumii / Viața lui Iisus,
capitolul 75
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MINUNEA CU FERMA (II)
Mesagerul special al lui Dumnezeu (22). De Amy Sherrard

— Cum vă trece, măi băieți, așa ceva prin cap?
a întrebat ea. Cum v-ați încurcat într-un asemenea
plan fără judecată? Nu aveți niciun ban și proiectul
cu ferma pare să fie fără rost.
Ed Sutherland a dat din cap.
— Știu, mătușă. Și noi am zis exact ce zici tu.
Și ne-am decis să nu ne implicăm deloc. Dar apoi
ne-am răzgândit și am hotărât să facem ce vrea Isus
să facem. De aceea îți cer ajutorul.
Mătușa Nellie a stat să se gândească la toate lucrurile pe care le auzise despre această fermă. Apoi
a spus:
— Nu, nu cred că proiectul va merge. N-o să-mi
investesc banii în această afacere.
— Așa deci, a răspuns Ed
Sutherland dezamăgit. O să
căutăm bani în altă parte. Percy și cu mine avem de gând să
ascultăm de Isus.
Dar, în timp ce se întorcea
să plece, mătușa l-a chemat
înapoi.
— Uite cum facem. Mă
duc să văd ferma cu ochii mei.
Și așa a făcut. Când Ed
Sutherland și mătușa lui au
mers la fermă, Percy Magan,
Ellen White și alți conducători ai bisericii erau deja acolo.
— Degeaba ați venit! i-a spus Percy Magan lui
Ed Sutherland. Bătrâna care deține pământul mai
vrea 1 000 de dolari.
— Ha, mă bucur că nu mai luați pământul ăsta, a
exclamat mătușa lui Ed.
Lui Ellen White îi sclipeau ochii.

— Gata! Nu-l mai las pe Satana să încurce planul
lui Dumnezeu pentru 1 000 de dolari! Dă-ne banii,
Nell! Acesta e locul pe care Domnul ne-a spus că trebuie să îl cumpărăm.
Mătușa Nellie a dat banii și Ellen White i-a făcut
o promisiune:
— Nell, tu crezi că a sosit timpul să nu mai muncești, pentru că te consideri bătrână și nu mai ai mult
de trăit, iar cu sănătatea nu stai bine. Dar, dacă îi vei
ajuta pe Ed și pe Percy la ceea ce dorește Isus ca ei
să facă, Dumnezeu îți va da sănătate și putere să faci
mai multe lucruri decât ai făcut până acum.
Era o promisiune minunată, iar mătușa Nellie a
hotărât să o creadă.
S-a ținut Dumnezeu de
cuvânt? Oh, da. A produs
fer
ma recoltă bogată? Oh,
da. Școala a fost construită
și numită Colegiul Madison.
După aceea a fost construit un
sanatoriu (un fel de spital în
care oamenii învață să trăiască
sănătos). Domnul Sutherland
și domnul Magan au devenit
doctori și au lucrat în sanatoriu. De asemenea, în colegiu
au fost instruite asistente care
să îngrijească de bolnavi. Mătușa Nellie, pe care lumea o
striga acum „Mama D.”, a fost de ajutor. A mai trăit
ea mulți ani? Da. Ea a depășit 90 de ani.
A meritat ca domnul Sutherland și domnul Magan să creadă și să asculte mesajul transmis de Isus
prin Ellen White? Merită ca și noi să credem și să
ascultăm mesajele pe care ni le trimite Isus? Da.
Merită.
Little Folk Visuals

D

e unde ar fi putut Ed Sutherland și Percy Magan să facă rost de 5 000 de dolari în doar zece zile? Ed
Sutherland s-a hotărât să vorbească cu mătușa lui bogată Nellie Druillard. Poate mătușa Nellie avea
să-i ajute. Mătușa Nellie s-a uitat la nepotul ei și a dat din cap.

Resurse suplimentare în limba engleză: nature lessons, activities, music, Bible lessons, Scripture memory, and more.
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TRĂDAT ȘI CONDAMNAT
Păcatul este foarte periculos. Dacă îndrăgim
chiar și un singur păcat, acesta ne poate distruge
fericirea și ne poate împiedica să ajungem la Isus.
Isus va îndepărta toate păcatele noastre, dacă Îl
rugăm să le îndepărteze.

DUMINICĂ

D

e trei ori în fața multor oameni, Petru a spus că
nu Îl cunoaște pe Isus. Dar, când Petru a plâns și
s-a rugat, Dumnezeu l-a iertat. Lui Petru i-a părut rău că făcuse un așa lucru, dar se bucura că Dumnezeu încă îl iubește.
Cu Iuda nu s-a întâmplat la fel. El era ucenicul care
Îl vânduse pe Isus. Lui Iuda nu i-a părut rău pentru
lucrurile teribile pe care le făcuse.
La început, Iuda Îl iubise pe Isus. Dar Iuda avea un
păcat preferat, la care nu a vrut niciodată să renunțe:
iubea banii. De ce nu e bine să iubim banii? 1 Timotei
6:9,10
Cât timp a lucrat pentru Isus, Iuda tot fura bani
din punga pe care o purta în locul lui Isus. Uneori era
gata să-și mărturisească păcatele și să se schimbe, dar
era prea mândru să Îi
dea voie lui Isus
să îl ajute. Astfel,
păcatul lui Iuda a
crescut din ce în
ce mai mult, până
când el a ajuns
să iubească banii
mai mult decât pe
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Isus. În cele din urmă, pentru a câștiga mai mulți bani,
a fost de acord să îi ajute pe preoți să-L prindă pe Isus.
În timp ce Isus îi spăla picioarele, Iuda simțea iubirea puternică a lui Isus pentru el și știa că ar fi trebuit să-și mărturisească păcatul teribil chiar atunci. Dar
mândria l-a făcut pe Iuda să nu mărturisească. Aceasta
a fost ultima lui șansă.
Este important să Îl lăsăm pe Isus să ne îndepărteze
de orice păcat?

LUNI

D

e câteva ori, oameni furioși încercaseră să-L
omoare pe Isus, dar de fiecare dată Isus a scăpat.
De aceea, atunci când L-a dat pe Isus în mâna
dușmanilor, Iuda credea că Isus va face la fel. Ce le-a
spus Iuda preoților să facă? Matei 26:48
De ce le-a spus Iuda să-L lege pe Isus strâns? Atunci
când Isus avea să scape, Iuda putea spune: „Nu v-am
spus eu să-L țineți strâns?”
Isus nu a încercat să fugă atunci când Iuda L-a sărutat. I-a lăsat pe soldați să-I lege mâinile strâns. A lăsat
mulțimea plină de cruzime să-L ducă cu ea.
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Iuda a început să se sperie că făcuse un lucru foarte
grav. L-a urmat pe Isus afară din Ghetsimani, la casa
lui Ana, apoi la palatul lui Caiafa. Tot timpul Iuda se
aștepta ca Isus să-Și dezlege mâinile și să arate tuturor
că era Mesia. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Isus i-a
lăsat pe oameni să-I facă rău din ce în ce mai mult.
Acum lui Iuda chiar îi era frică. Și-a dat seama că
Isus îi va lăsa într-adevăr pe preoți să-L omoare, iar el,
Iuda, îi ajutase să-L prindă.
În timp ce Caiafa Îi punea întrebări lui Isus, conștiința vinovată
a lui Iuda a început să-l tulbure teribil. El a strigat către marele-preot:
„Este nevinovat! Lasă-L, Caiafa!”
Ce avea să facă Caiafa?

MARȚI

C

aiafa Îi punea întrebări lui Isus,
iar Iuda asculta nerăbdător. În fiecare minut, el aștepta ca Isus să
Se elibereze de vrăjmașii Săi nemiloși.
Dar Isus, tăcut și răbdător, îi lăsa pe lideri și pe popor să-L rănească și să-L
batjocorească.
Până la urmă, Iuda nu a mai putut
tăcea. El a strigat la Caiafa, cerându-i
să-L elibereze pe Isus. A dat la o parte
oamenii surprinși care erau în fața lui și a alergat până
la Caiafa. A aruncat cei 30 de bănuți de argint pe care
îi primise de la preoți pentru vânzarea lui Isus. După
aceea s-a agățat de haina lui Caiafa, implorându-l să-L
elibereze pe Isus. „Isus nu a făcut niciun rău!” a spus el.
Caiafa era furios și l-a dat pe Iuda la o parte. Acum
toți puteau vedea că preoții îl plătiseră pe Iuda, unul
dintre ucenicii lui Isus, să-i ajute să-L prindă.
Ce a spus Iuda după aceea? Matei 27:4, prima parte
Lui Caiafa nu îi păsa de Iuda. Caiafa voia un singur
lucru – să fie Isus omorât cât mai repede posibil. În
cele din urmă, s-a gândit să spună ceva. Ce i-a spus el
lui Iuda? Versetul 4, ultima parte
Apoi Iuda a îngenuncheat la picioarele lui Isus și a
recunoscut că El, Isus, era Fiul lui Dumnezeu. Isus a
privit în jos spre Iuda. Foarte trist, Isus i-a vorbit prietenos: „Pentru ora aceasta am venit în lume.”

MIERCURI

I

sus îl privea pe Iuda cu tristețe. El știa că lui Iuda
nu-i părea rău că Îl vânduse pe Fiul lui Dumnezeu.
El era speriat doar de pedeapsa care avea să vină în-
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tr-o zi. Toți se mirau că Isus era atât de bun cu un om
care Îl trădase.
Când a văzut că preoții nu aveau de gând să-L elibereze pe Isus și că Isus nu avea de gând să Se salveze,
Iuda a fugit afară plângând: „E prea târziu, e prea târziu!!” Apoi Iuda a murit.
Istoria de viață a lui Iuda ne învață cât de grav este
să îndrăgim chiar și un singur păcat mic. Păcatul este
cu adevărat periculos, nu-i
așa?
Când s-a făcut dimineață, Sinedriul a început să-L
întrebe pe Isus: „Dacă ești
Tu Hristosul [Mesia], spune-ne!”.
Isus răspunsese deja la
această întrebare, așa că
acum tăcea. Preoții continuau să-I pună întrebări.
În cele din urmă ce a spus
Isus? Luca 22:67-70
Curând, Sinedriul
L-a condamnat la moarte a treia oară. Acum,
evreii aveau nevoie de
permisiunea guvernatorului roman.
Este greu de imaginat cum
au putut să-L urască atât de mult pe Isus, nu-i așa?
Păcatul ne face să-L urâm pe Dumnezeu și tot ce este
bine. Noi nu vrem să avem nimic de-a face cu păcatul,
nu-i așa?

JOI

C

onducătorii iudei L-au condamnat pe Isus, dar nu
Îl puteau omorî, dacă nu le dădeau voie romanii.
Așa că L-au dus la guvernatorul roman. Care era
numele acestui guvernator? Matei 27:2
Conducătorii evrei nu puteau intra în sala de judecată a lui Pilat. După regulile lor, dacă intrau în acea
sală nu mai puteau merge să sărbătorească Paștele.
Cât de neștiutori erau! Ei nu vedeau că erau deja
foarte necurați și ticăloși.
Era dimineața devreme și Pilat se afla încă în dormitor când a venit un mesager să-i spună că mai-marii
evreilor îl așteptau chiar atunci. Pilat nu s-a bucurat
deloc că trebuia să judece un arestat atât de dimineață. S-a hotărât să rezolve problema cât mai repede și
să fie foarte drastic cu respectivul arestat, oricine ar fi
fost el.
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Când a venit în sala de judecată, Pilat s-a uitat la Isus. Pilat
văzuse tot felul de oameni răi. Dar niciodată nu mai văzuse un
Om atât de bun ca Isus. El era calm și liniștit. Era ușor de văzut
că nu făcuse nimic rău. Ce i-a întrebat Pilat pe conducătorii
evrei? Ioan 18:29,30
De ce nu doreau conducătorii iudei ca Pilat să pună întrebări
despre Isus? Știau ei că Isus nu făcuse nimic rău?

VINERI

P

ilat i-a întrebat pe liderii evrei ce lucru rău făcuse Isus. Dar
ei nu i-au răspuns la această întrebare. Apoi Pilat i-a întrebat din nou de ce L-au condamnat pe Isus. Așa că ei au
plătit câțiva oameni să spună minciuni despre Isus. Ce au spus
ei că a făcut Isus? Luca 23:2
Pilat nu a crezut minciunile lor. Se vedea clar că Isus era un
om foarte bun. Pilat era sigur că evreii erau invidioși că Isus era
mai bun decât ei.
Întorcându-se către Isus, Pilat L-a întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?”
„Da”, a răspuns Isus.
Când au auzit conducătorii evrei și mulțimea răspunsul lui
Isus, toți au început să strige, acuzându-L că a încercat să devină
împărat. Ei doreau ca Pilat să-L condamne la moarte. Zgomotul
pe care îl făceau era groaznic.
Pilat era derutat. Era și uimit de Isus, care stătea liniștit fără
să spună niciun cuvânt. Sperând să
scape de zgomotul
mulțimii, Pilat L-a
luat pe Isus în altă
încăpere și a vorbit
cu El mai mult. Pilat
L-a întrebat din nou:
„Ești Tu Împăratul
iudeilor?”
Isus i-a vorbit lui
Pilat despre lucrarea
Sa. Ioan 18:36,37
Pilat era foarte interesat și dorea să știe mai
multe.
„Ce este adevărul?”
a vrut el să știe.
Dar nu a mai așteptat răspunsul lui Isus.
Mulțimea de afară făcea gălăgie și el a ieșit să
vorbească cu oamenii.
Ce le-a spus el? Versetul 38, ultima parte
Avea să-L elibereze Pilat pe Isus?

TEXT DE MEMORAT
„Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste
lucruri vi se vor da pe deasupra.”
(Matei 6:33)
Am studiat lecția și am repetat textul de memorat astăzi.

D

L

M M

J

V

S

RUGĂCIUNEA MEA
Dragă Doamne, nu vreau să fiu un
exemplu rău. Dar de multe ori fac greșeli. Te rog, ia-mi păcatele și ajută-mă să
nu le mai fac. Știu că mă iubești și vrei
să mă ajuți. În Numele lui Isus, amin!

DE GÂNDIT
Care este păcatul lui Iuda?
Ar fi putut Isus să-l ajute pe Iuda?
Ne poate face un păcat să pierdem cerul?
Cine este Singurul care ne poate lua
păcatele?
Credea Pilat că Isus era vinovat?
De ce nu le plăcea iudeilor de Isus?
Cum trebuie să începem fiecare zi? Un
indiciu: răspunsul se află în textul de
memorat.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 27:1-14; Marcu 15:1-5; Luca 23:1-7;
Ioan 18:28-38
Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus,
capitolele 76, 77 (primele 24 de
paragrafe)
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PLASA DE PĂR CARE A DISPĂRUT (I)
Mesagerul special al lui Dumnezeu (23). De Amy Sherrard

Lui Ellen White îi plăcea să ajute studenți și
elevi, iar cei care locuiau împreună cu ea aveau bucuria să fie în aceeași casă cu mesagerul special al
lui Isus.
Într-o zi, Eva a mers în dormitorul lui Ellen
White să-i aducă ceva. În timp ce se îndrepta spre
masa de toaletă, s-a oprit să privească ceva care era
deasupra. Era o plasă de prins părul, realizată din
mătase. Femeile din vremea aceea purtau așa ceva
și, oh, cât de mult își dorea Eva să aibă o așa plasă pentru păr! O voce părea să îi șoptească: „Ia-o!
Ellen White n-o să observe că lipsește.” O altă voce
părea îi șoptească: „Nu, nu! Acesta ar fi un furt.”
Eva continua să privească plasa pentru păr. Apoi
s-a uitat în jur. Nu o vedea nimeni. A apucat plasa
și a fugit repede în camera ei. Și-a deschis cufărul –
adică o ladă mare de lemn – și a pus plasa într-un
colț și a închis capacul.
Când a urcat la etaj să facă ce o rugase Ellen, Eva
era liberă și fericită, dar, când a coborât, ea nu se
simțea liberă sau fericită, deși zâmbea ca de obicei.
Mai târziu în aceeași zi, Ellen White s-a dus în
camera ei să se pregătească pentru o ieșire în oraș.
S-a pieptănat și apoi a întins mâna după plasă, dar
nu era unde o lăsase. Trebuie să fi căzut, s-a gândit
ea. Dar plasa nu era pe jos. Și, deși a căutat-o foarte
atentă peste tot, plasa pentru păr nu era nicăieri.
Unde putea fi? s-a întrebat ea. Până la urmă, s-a îmbrăcat și a plecat fără plasă.
În seara aceea, când a venit vremea altarului de
seară, toți s-au adunat în jurul șemineului, ca de

obicei. Tuturor le plăcea altarul de seară. Adesea
Ellen White spunea povestiri despre primele zile
ale bisericii. Dar, în seara aceea, ea a pus mai întâi o
întrebare: „Mi-a văzut cineva plasa pentru păr? Era
pe masa mea de toaletă, dar, când am ieșit în oraș în
această după-masă, nu mai era acolo. Nu avea unde
să plece singură, iar eu am nevoie de ea.”
Niciuna dintre fete nu părea să știe nimic despre
plasa lipsă. Eva știa însă că o furase. Iar acum știa
că minte prefăcându-se că nu știe nimic despre ea.

Little Folk Visuals

N

u cunoaștem numele domnișoarei din această povestire, așa că îi vom spune Eva. Eva era una dintre
studentele care locuia într-o casă mare și frumoasă, lângă colegiul ei de pe dealurile Californiei. În
jurul casei erau pomi fructiferi și grădini de flori. Aceasta era casa lui Ellen White când era în vârstă.

Ellen White nu a spus nimic mai mult despre
plasă. A hotărât să se roage și să aștepte. A trecut o
zi sau poate două și, când a intrat în camera Evei
pentru ceva, o voce i-a vorbit lui Ellen. S-a oprit și
a întors capul. Nu se gândise vreodată că va face ce
îi spunea vocea. Dar, când vocea i-a vorbit din nou,
s-a supus și a făcut ce i-a spus.

Resurse suplimentare în limba engleză: nature lessons, activities, music, Bible lessons, Scripture memory, and more.
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CEL MAI MARE DAR
DIN IUBIRE
Dumnezeu este corect și drept, dar și iubitor și bun.

DUMINICĂ

D

BIBLIE
Irod nu mai văzuse niciodată un om așa de bun și
înțelept ca Isus. Ca și Pilat, el nu credea că Isus făcuse
ceva rău. El I-a pus lui Isus multe întrebări. I-a răspuns
Isus? Versetul 9
Atunci preoții furioși au început să strige că Isus era
un om foarte rău. Dar Isus părea că nu-i vede și nu-i
aude.

LUNI

I

rod s-a enervat că Isus nu i-a răspuns la nicio întreupă ce a stat de vorbă cu Isus, Pilat le-a spus
bare și nu a vrut să facă nicio minune în fața lui.
conducătorilor evrei: „Eu nu găsesc nicio vină în
Așa că Irod și soldații lui au început să-L lovească pe
Omul Acesta.” Pilat știa că preoții erau răi și doIsus. L-au luat la mijloc, Îl împingeau, râdeau de El și
Îl băteau.
reau să-L omoare pe Isus pentru că erau invidioși pe El.
De ce erau acești oameni atât de nemiloși cu Isus?
Când și-au dat seama că Pilat avea de gând să-L
Pentru că ei făceau ce le spunea Satana să facă. Satana
elibereze pe Isus, conducătorii s-au înfuriat rău de tot.
încercase să-L facă pe Isus să păcătuiască. Dacă Și-ar
Au început să urle și să strige, amenințându-l pe Pilat
fi pierdut răbdarea sau S-ar
că îl vor pârî la șeful lui și va fi dat afară din
fi înfuriat chiar și o singuslujbă. Luca 23:5
ră dată, Isus nu ar fi putut
Pilat știa că Isus nu
să ne salveze din păcatele
făcuse nimic rău și nu
noastre. A fost Isus nerăbavea de gând să-l condător? Isaia 53:5,7
damne la moare. Dar, în
Irod era sigur că Isus
același timp, Pilat nu voia
trebuie să fi venit din cer.
ca oamenii să îl urască. El
Nu putea fi de acord ca
se temea că, dacă Îl elibeevreii să-L omoare. Așa că
rează pe Isus, ar putea să-și
L-a trimis înapoi la Pilat.
piardă poziția lui imporPilat nu s-a bucurat
tantă, banii și lucrurile frusă-L mai vadă încă o dată
moase pe care le avea. Așa
pe Isus. Ce le-a spus el oa.0/
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că, în loc să facă ce trebuia,
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Pilat a lăsat pe altcineva să
Aceasta a fost o greșeală teribilă. Avea voie Pilat să
decidă ce era de făcut cu Isus. Le-a poruncit soldaților
biciuiască pe cineva care nu făcuse niciun lucru rău?
să Îl ducă pe Isus la regele Irod.
Nu. Acum preoții erau siguri că, dacă vor striga mai
Acest rege Irod era un om rău, care îl omorâse pe
tare și dacă vor amenința mai mult, Pilat avea să fie de
Ioan Botezătorul. Începând de atunci, el păcătuia din
acord ca Isus să fie omorât.
ce în ce mai mult. Irod era însă curios să-L vadă pe
Isus Se ruga pentru Pilat. El știa că Pilat se străduia
să aleagă binele, așa că Isus Îl ruga pe Dumnezeu să-l
Isus. De ce? Versetul 8
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ajute pe Pilat. Prin urmare, Dumnezeu i-a dat soției lui
Pilat un vis, în care i-a arătat că Isus era Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul lumii. Soția lui Pilat s-a speriat, s-a
sculat și i-a scris lui Pilat un bilet, sfătuindu-l să nu-I
facă rău lui Isus. Acum și Pilat era speriat.
Ce ar fi trebuit să facă Pilat chiar atunci?

MARȚI

C

ând a citit biletul despre Isus trimis de soția lui,
Pilat s-a speriat. Dar, în loc să decidă corect și să-L
elibereze pe Isus, Pilat a așteptat. Și, în timp ce el
aștepta, preoții și mulțimea se înfuriau și mai tare. Pilat
trebuia să facă ceva.
Pilat a decis să lase poporul să
aleagă un arestat pe care îl dorea eliberat. În închisoarea lui Pilat era un
om rău și un hoț pe nume Baraba.
Pilat era sigur că oamenii voiau ca
Baraba să rămână în închisoare. Așa
că, ce a întrebat el mulțimea? Matei 27:17
— Pe Baraba! striga mulțimea.
— Atunci ce să fac cu Isus? a
întrebat Pilat.
— Răstignește-L, răstignește-L!
țipau oamenii.
Pilat știa că răstignirea era cea
mai nemiloasă formă de moarte.
El a încercat din nou să-L salveze
pe Isus.
— De ce? a întrebat Pilat. Ce rău
a făcut? Eu nu găsesc în El niciun motiv să-L condamn
la moarte. Voi pune să-L bată și apoi Îl voi lăsa liber.
Isus a fost biciuit din nou. Apoi ce s-a mai întâmplat cu El? Marcu 15:17-19
Îngerii sfinți supravegheau totul în timp ce oamenii
făceau ce le spunea Satana să-I facă lui Isus. Oh, cât ar
fi dorit îngerii să-L ajute pe Isus să scape! Dar Isus a
spus: „Nu. Eu accept totul pentru ca, într-o zi, cei care
Mă iubesc să poată fi cu Mine în cer.”
Te iubește Isus și pe tine foarte, foarte mult?

MIERCURI

D

upă ce Isus a fost biciuit a doua oară, Pilat L-a
adus în fața oamenilor și le-a spus să-L privească.
Pilat spera ca oamenilor să le pară rău de El și să
aleagă să-L elibereze în locul lui Baraba.
Dar preoții nu aveau niciun fel de milă pentru Isus.
Pur și simplu strigau mai tare:
— Răstignește-L!
— Să-L răstignesc pe Împăratul vostru? a întrebat
Pilat.

— Noi nu avem alt împărat decât pe cezar! au strigat ei.
Chiar dacă știa că era o greșeală, Pilat a hotărât să le
facă pe plac preoților și să accepte ca Isus să fie omorât.
Ce a făcut el apoi? Matei 27:26
Așa că evreii L-au luat pe Isus ca să-L răstignească.
Soldații au încercat să-L facă pe Isus să-Și ducă singur
crucea, dar Isus nu a putut. De două ori a căzut și nimeni nu voia să-L ajute.
La un moment dat a venit un om pe nume Simon.
Când a spus că îi pare rău de suferința lui Isus, soldații
l-au obligat să care el crucea lui Isus. În ziua aceea,
Simon a devenit unul dintre ucenicii lui Isus și a fost
întotdeauna bucuros că a putut să-L ajute.
Isus era slăbit și obosit. Nu mai mâncase și nu mai
băuse nimic de la cina aceea cu ucenicii. Nu dormise toată noaptea. Era
rănit grav de toate cruzimile pe care
oamenii răi I le făcuseră. Mai mult
decât orice, El era apăsat de toate
păcatele noastre, pe care le purta
asupra Lui.
Totuși Isus era amabil și răbdător.
Astfel El ne poate ajuta și pe noi să
fim întotdeauna răbdători.

JOI

E

vreii L-au dus pe Calvar, dealul
unde aveau de gând să-L răstignească. Soldații romani au mai
dus acolo și pe alți doi oameni, pe doi
tâlhari, ca să fie răstigniți cu acea ocazie.
O mare mulțime Îl urma pe Isus. Mulți dintre oameni strigau cuvinte urâte, iar alții plângeau. Maria,
mama lui Isus, Îl urma și ea și plângea împreună cu alții. Oh, cât de mult dorea să-L poată ajuta! Dar nimeni
nu-i dădea voie.
Cei doi tâlhari s-au împotrivit atunci când au fost
puși pe cruce. Dar Isus i-a lăsat în liniște pe soldați să
Îi bată cuie în mâini și în picioare, pe cruce. El nu S-a
supărat chiar dacă era rănit grav. Lui Isus Îi părea rău
de acești oameni ticăloși. Ce spunea El în timp ce oamenii Îl chinuiau? Luca 23:34, prima parte
Isus sângera de la cuiele din mâini și din picioare
și de la coroana de spini. Îți aduci aminte ce Îl rănea
pe Isus mai mult decât aceste lucruri? Erau păcatele
noastre, care Îl despărțeau de Dumnezeu, Tatăl Său. Și
nimeni nu-I mulțumea pentru acest lucru. Nimeni –
nici chiar ucenicii Lui – nu L-a mângâiat și încurajat în
ziua aceea. Psalmii 69:20
S-a întâmplat însă un lucru deosebit acolo. La început, cei doi răufăcători își băteau joc de Isus, dar
unul dintre ei s-a oprit când L-a văzut pe Isus cum Se

42

Kindergarten C2.indb 42

1/31/2022 8:00:13 PM

comporta și a recunoscut că era Fiul lui Dumnezeu. El i-a adus
aminte celuilalt tâlhar că ei erau condamnați pe drept, dar Isus
nu făcuse niciodată nimic rău. Ce s-a întâmplat atunci? Luca
23:42,43
Aflat pe cruce, Isus a privit în jos și a văzut-o pe scumpa Lui
mamă. Ioan o susținea cu blândețe, în timp ce ea plângea. Ce a
spus Isus? Ioan 19:25-27
Dacă Îl iubim pe Isus, nu-i așa că ar trebui să îi iubim pe
părinții noștri și să le purtăm de grijă?

VINERI

D

intre toate povestirile din Biblie, care dintre ele ne arată
cel mai bine cât de bun, amabil și iubitor este Dumnezeu?
Este cea care ne spune că, în loc să distrugă lumea noastră,
Dumnezeu L-a lăsat pe Fiul Său să vină să ne salveze. Este povestirea despre Isus, Cel care nu a făcut niciodată nimic rău și a
suferit pedeapsa pentru păcatele noastre, ca noi să putem alege
să trăim.
În timp ce Isus era pe
cruce, preoții și poporul
râdeau de El. Ce spuneau ei despre El? Matei
27:41-43
Putea Isus să coboare
de pe cruce? Da. Dar, dacă
El nu alegea să moară, am
mai fi putut noi fi salvați
din păcatele noastre? Nu.
Deoarece ne iubea, El a
ales să moară acolo.
Deodată s-a făcut foarte întuneric. Dumnezeu Se
afla în întunericul acela, suferind împreună cu Isus și
acoperindu-L de ochii oamenilor acelora nemiloși. Isus nu simțea însă că Dumnezeu era lângă El. Ce a strigat El? Versetul 46
După ce a trecut întunericul, Isus a strigat: „S-a sfârșit! Tată,
în mâinile Tale îmi încredințez duhul.” Apoi a murit.
Acum îngerii erau plini de bucurie, pentru că oamenii puteau să asculte de Legea lui Dumnezeu și Dumnezeu putea să le
ierte păcatele. Era ceva sigur că într-o zi păcatul și Satana aveau
să fie distruși. Era ceva sigur că, după momentul acela, păcatul
nu va mai apărea. Era ceva sigur că oricine alege să-L iubească pe
Dumnezeu, să se încreadă în El și să-L asculte, va trăi veșnic în
cer împreună cu El.
Știi imnul „Domnu-i iubirea”? Hai să îl învățăm sau să îl
repetăm! (nr. 72, Imnuri creștine - 2013)
1. Domnu-i iubirea ce mântuiește / Domnu-i iubirea, El m-a iubit.
R: Deci voi cânta iarăși: / Domnu-i iubirea,
Domnu-i iubirea, El m-a iubit. (...)
3. Mi-a dat pe Fiul / Fiul al măririi, Mi-a dat pe Fiul ca salvator!
4. Prin Evanghelie, El tot mă cheamă / Prin al Său sânge să fiu spălat!

TEXT DE MEMORAT
„Nu este mai mare dragoste decât să-și
dea cineva viața pentru prietenii săi.”
(Ioan 15:13)
Am studiat lecția și am repetat textul de memorat astăzi.
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RUGĂCIUNEA MEA
Dragă Doamne, Îți mulțumesc pentru
Isus. Îți mulțumesc că mă iubești așa
de mult. Aleg să Te iubesc și să Te ascult
toată viața mea. Te rog să mă ajuți.
În Numele lui Isus, amin!

DE GÂNDIT
Ce îi plăcea lui Pilat mai mult – să îi mulțumească pe evrei sau să facă dreptate?
A iertat Isus păcatele tâlharului?
Ce îl dureau mai tare pe Isus – coroana
de spini și cuiele sau păcatele noastre?
Urăște Dumnezeu păcatul foarte mult?
De ce? Îi rănește păcatul și pe oamenii
iubiți de Dumnezeu?
Au fost oamenii corecți cu Isus? Ne ajută Isus când ceilalți nu sunt corecți cu
noi?

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 27:15-49; Marcu 15:6-36;
Luca 23:8-44; Ioan 18:39 – 19:29
Hristos, Lumina lumii/Viața lui Isus,
capitolele 77 (restul de paragrafe) și 78
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PLASA DE PĂR CARE A DISPĂRUT (II)
Mesagerul special al lui Dumnezeu (24). De Amy Sherrard

„Deschide cufărul!” Dar Ellen White nu dorea să se uite în cufărul altcuiva. Dar vocea repeta.
„Deschide cufărul!” Acum știa că îngerul ei îi vorbea. În liniște, ea a făcut acest lucru și iată că plasa
era acolo. A lăsat-o unde era, a închis cufărul și și-a
văzut de treabă. Acum nu se mai gândea la plasa
de păr, ci la Eva și era tristă. Eva furase și acum și
mințea, fiindcă pretindea că nu știe nimic despre
plasă. Ce situație regretabilă!
La altarul de seară, Ellen White le-a întrebat din
nou pe fete despre plasa ei. Din nou, Eva împreună
cu celelalte fete se comportau ca și când nu știau
nimic despre ea. Din nou, Ellen White nu a spus
nimic altceva. Oh, ce cumplit trebuie să se fi simțit
Eva! Mințise de două ori.
La câteva zile după aceea, Ellen White era ocupată cu scrisul în fața șemineului. După câteva ore
a obosit și s-a oprit să se odihnească, privind spre
focul din șemineu. În momentul acela, Isus i-a dat
o scurtă viziune. A văzut o mână care ținea plasa de prins părul. Mâna s-a îndreptat spre flacăra
lămpii de pe masă și a atârnat plasa deasupra flăcării. Într-un moment, plasa a luat foc și a dispărut.
Atât a fost toată viziunea. Aceasta a fost una dintre
cele mai scurte viziuni pe care i le-a dat Isus. Acum
Ellen știa că Eva făcuse să dispară de tot plasa de
păr.
La altarul de seară, Ellen White a întrebat din
nou despre plasă. Cât de mult își dorea ca Eva să-și
recunoască păcatul! Dar nici de această dată nimeni
nu a spus nicio vorbă.
A doua zi, Ellen White a vorbit cu Eva. I-a povestit de vocea care îi vorbise și despre ce a văzut

când a deschis cufărul. I-a povestit și despre viziunea în care plasa fusese arsă.
Eva suspina și iar suspina în timp ce mărturisea
tot ce făcuse și cât de rău se simțea de când căzuse
în ispita lui Satana. A rugat-o pe Ellen White să o
ierte și sigur că Ellen White a iertat-o cu bucurie.

Little Folk Visuals

P

lasa de păr a lui Ellen White lipsea. Numai Eva știa unde se află aceasta, pentru că ea o furase. Eva
se temea însă să-i spună lui Ellen, care, într-o zi, a intrat în camera Evei și a auzit o voce care i-a
spus ceva.

O iubea pe Eva și era foarte încântată că aceasta a
mărturisit, în cele din urmă. Nu plasa de păr era
atât de importantă, cât mai ales ca Eva să mărturisească și să îndrepte lucrurile.
Crezi că și Eva era bucuroasă? Crezi că a uitat ea
vreodată că Isus și îngerii veghează totdeauna și cunosc tot ce facem și spunem? Poți fi sigur că Ellen
White era recunoscătoare pentru vocea îngerului și
pentru viziunea de la Isus, care au ajutat-o să-i fie
de folos Evei.
Dacă ai făcut ceva rău, cum ar trebui să procedezi? Ar trebui să ții totul secret sau ar trebui să
spui imediat ce ai făcut? Când Îi ceri lui Isus să te
ierte, Te va ierta El? Da, sigur că da.

Resurse suplimentare în limba engleză: nature lessons, activities, music, Bible lessons, Scripture memory, and more.
My Bible First Copyright © 2015 • Phone: 1-877-242-5317 • Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org

44

Kindergarten C2.indb 44

1/31/2022 8:00:14 PM

GRĂDINIȚA Anul C Trimestrul 2 Lecția 25 _ 18 iunie

LECŢIILE
MELE
DIN

BIBLIE

DIN MOARTE LA VIAȚĂ
Isus este viu. Prin propria Lui putere El a înviat. Când
va veni din nou, îi va învia pe cei care L-au iubit și L-au
ascultat.

DUMINICĂ

L

unga zi de suferință a trecut. Isus ajunsese la capăt. „S-a sfârșit!” a spus El, apoi a murit. Îți aduci
aminte de ce a murit Isus? Pedeapsa pentru păcat
este moartea. Isus nu a făcut nimic rău, dar a suportat
pedeapsa pentru păcatele noastre, ca noi să putem alege să-L ascultăm și să trăim.
Când a murit Isus a fost un cutremur puternic. Pământul s-a cutremurat, stâncile uriașe s-au rostogolit
din munți și multe morminte s-au deschis. Toți oamenii s-au speriat și apoi au fost trântiți la pământ.
Cutremurul, întunericul, răbdarea lui Isus și cuvintele Lui: „S-a sfârșit!” – toate aceste lucruri l-au făcut
pe centurionul roman de la cruce să fie sigur că Isus era
cineva deosebit. Ce a spus el? Matei 27:54
În momentul morții lui Isus, preotul din templu
era gata să înjunghie mielul pentru jertfa de seară. Dar
ceva l-a speriat atât de tare încât a scăpat cuțitul și a
lăsat mielul să fugă. Ce s-a întâmplat? Marcu 15:38
Perdeaua era o
draperie specială atârnată în fața Locului
Preasfânt. Nimeni în
afară de marele-preot nu putea intra în
această încăpere specială. Acum însă oricine
putea privi înăuntru.

Dumnezeu a rupt perdeaua pentru a le arăta oamenilor că nu mai erau necesare templul, preoții și mielul
de jertfă. Isus, Mielul lui Dumnezeu, murise ca Jertfă pentru toate păcatele noastre. Acum El este Marele
nostru Preot din ceruri.

LUNI

S

e apropia Sabatul. Preoții nu voiau ca Isus să mai
rămână pe cruce, astfel încât oamenii să nu mai
vorbească despre El și să nu se mai gândească la
El. Așa că i-au cerut lui Pilat, iar el a fost de acord, ca
soldații să-L dea jos pe Isus de pe cruce.
Preoții și conducătorii voiau să fie siguri că Isus era
mort cu adevărat înainte de a-L da jos de pe cruce. Au
cerut unui soldat să înfigă vârful unei sulițe în coasta/
abdomenul lui Isus. Fără să-și dea seama, ei împlineau
ce spusese profetul Zaharia. Ioan 19:36,37
45

Kindergarten C2.indb 45

1/31/2022 8:00:16 PM

Ioan se afla lângă cruce
Conducătorii care L-au ucis pe Isus
când a murit Isus și a văzut
se simțeau vinovați și se temeau. Au vetoate aceste lucruri întâmnit la Pilat și i-au cerut să pună soldații
plându-se. Nu mai fusese
de pază la mormântul lui Isus. De ce?
niciodată atât de trist ca
Matei 27:63,64
atunci. Îl iubea pe Isus foarPilat a fost de acord. „Duceți-vă și
te mult și dorea să pună
faceți cum știți mai bine”, a zis el. Așa
trupul lui Isus într-un morcă mai-marii evreilor au pus o sută de
mânt frumos. Dar el nu
© sweetpublishi
soldați la mormântul lui Isus și au făcut
ng.com; Licens
e—http://creat
avea mormânt și nici bani
ivecommons.org/l
icenses/by-sa/3
.0/
tot
ce puteau mai bine să fie siguri că El
ca să cumpere unul.
va sta acolo pentru totdeauna.
În timp ce Ioan se întreba ce să facă, doi conducători evrei importanți și foarte bogați, pe nume Iosif și
Nicodim, au venit în ajutor.
MIERCURI
Cu grijă și respect, Iosif, Nicodim și Ioan au coborât corpul lui Isus de pe cruce și l-au învelit într-o
sus a murit vineri. Apoi a venit sâmbăta, Sabatul,
pânză frumoasă de in. Lacrimile le brăzdau fețele în
când toți se gândeau la Isus. Când a apus soarele în
timp ce Îl duceau împreună și cu mare grijă pe Isus
ziua de Sabat, începea ziua întâi a săptămânii. Era
spre mormântul cel nou al lui Iosif. Ce au făcut atunci?
deja a treia zi de când Isus murise.
Matei 27:60
Isus a rămas liniștit în mormântul Său toată această
noapte lungă. Afară, o sută de soldați romani puternici, în stare de
MARȚI
alertă, Îl păzeau. Satana și îngerii
n timp ce Iosif, Nicodim și
săi răi și puternici erau și ei acolo.
Ioan așezau trupul lui Isus
Se străduiau să-L țină pe Isus în
în mormânt, câteva dintre
mormânt pentru totdeauna.
femeile care Îl iubeau pe Isus
Putea cineva să-L împiedice
priveau scena. Pentru o vrepe Isus să-și împlinească promime au stat deoparte plângând,
siunea de a învia? Sigur că nu.
apoi au mers acasă și s-au odihȘi mulți îngeri puternici ai lui
nit în Sabat, așa cum le spunea
Dumnezeu erau prin preajmă,
porunca să facă.
supraveghindu-L pe Isus și gata
Ce Sabat a fost acela în care
de a-L saluta de îndată ce avea să
Isus Se odihnea liniștit în morînvie.
mântul Său!
Era încă foarte întuneÎngerii cerului erau fericiți că
ric
când, deodată, s-a stârnit
Isus câștigase lupta cu Satana.
un mare cutremur. Gabriel,
Ucenicii însă plângeau întrucel mai puternic înger al lui
na. Ei își pierduseră toată speranța că Isus era Fiul lui Dumnezeu.
Dumnezeu, a coborât din cer.
Au uitat ei tot ce le-a spus Isus?
Cum arăta el? Matei 28:2,3
Marcu 10:33,34
Când l-au văzut pe Gabriel, îngerii lui Satana au
Iosif și Nicodim s-au gândit foarte mult la Isus
zburat toți în toate părțile, cuprinși de frică. Ce au făși amândoi au ajuns la convingerea că El era Fiul lui
cut soldații romani cei puternici? Versetul 4
Dumnezeu. În sfârșit, Nicodim a înțeles ce îi spusese
Gabriel a îndepărtat piatra uriașă de la ușa morIsus cândva, mai demult. Ioan 3:14,15
mântului ca și când ar fi fost o pietricică. Apoi a striBolnavii au venit la templu să-L caute pe Isus și,
gat cu voce puternică: „Fiul lui Dumnezeu, vino afară!
când au înțeles că mai-marii evreilor Îl omorâseră, toți
Tatăl Tău te cheamă!”
au început să plângă. Of, cât ar mai fi dorit ca Isus să-i
Isus S-a ridicat și a ieșit din mormânt, spunând:
ajute!
„Eu sunt Învierea și Viața.”
Mulți oameni au studiat Biblia în ziua aceea și au
Soldații romani au văzut și au auzit tot. Ce povestiînțeles mai multe despre Isus, că El era Mesia pe care
Dumnezeu a promis că Îl trimite.
re uimitoare aveau ei de spus!

I

Î
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JOI

C

ând Isus a pășit afară din mormânt, îngerii sfinți s-au aplecat în adorare și I-au spus bun-venit cu cântări de bucurie
și laudă.
Dar soldații romani nu puteau decât să privească uimiți
fața strălucitoare a lui Isus. Acum știau că Cel pe care L-au
batjocorit și crucificat, Cel pe care ei L-au încoronat cu o coroană de spini era Fiul lui Dumnezeu. Cât de teribil de rău se
simțeau!
După ce Isus și îngerii au plecat, lumina a dispărut. Acum
soldații au putut să se ridice. Picioarele le tremurau, dar ei s-au
grăbit să ajungă cât mai repede în Ierusalim. Pe drum povesteau
tuturor ce au văzut și auzit și cum a înviat Isus din morți.
Soldații doreau să ajungă la Pilat, dar, când au auzit vestea,
preoții și conducătorii au trimis repede mesageri să le spună
soldaților să vorbească mai întâi cu ei.
Cât de ciudat arătau acești soldați mari și puternici! Ei tremurau de frică și aveau fețele palide. Au spus ei preoților toate
lucrurile pe care le-au văzut și le-au auzit? Matei 28:11
„Cel care a fost crucificat era chiar Fiul lui Dumnezeu!” au
exclamat soldații. „Am auzit un înger care spunea că Isus este
Maiestatea cerului și Împăratul slavei.”
Acum preoții erau mai speriați decât înainte. Ce aveau să
facă?

TEXT DE MEMORAT
„Cristos (...) trebuia să sufere
și să învie dintre cei morți.”
(Faptele apostolilor 17:3, NTR)
Am studiat lecția și am repetat textul de memorat astăzi.
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RUGĂCIUNEA MEA
Dragă Doamne, Îți mulțumesc că
Isus este viu. Îți mulțumesc că El poate
să-i învie și pe dragii noștri. Ajută-ne
să putem transmite această veste bună
tuturor pe care îi întâlnim! În Numele
lui Isus, amin!

DE GÂNDIT

VINERI

Putea ceva să-L țină pe Isus în mormânt?

oldații romani tocmai le-au povestit preoților tot ce au văzut și auzit și că Isus era viu. Acum era rândul preoților să
se sperie. Caiafa, marele-preot, era atât de speriat încât nu
mai putea să spună nimic.
Până la urmă, când soldații erau pe punctul să plece, Caiafa
i-a chemat să le spună: „Să nu spuneți nimănui despre cele întâmplate.”
Dacă L-ai fi văzut pe Isus înviind, ai fi dorit să spui oricui
despre acest lucru? Sigur că da. Dar preoții nu doreau ca soldații să le spună oamenilor că Isus era viu. Ce minciună au cerut
ei soldaților să spună? Matei 28:13
Soldații nu doreau să spună o minciună. Soldații care ar fi
dormit în post ar fi fost pedepsiți cu moartea. Așa că preoții
le-au dat mulți bani și au promis că vor vorbi cu Pilat să nu-i
pedepsească.
Ce au făcut atunci soldații? Versetul 15
Erau însă și alți oameni care spuneau adevărul. Cutremurul
care a zguduit pământul, la moartea lui Isus, a deschis mormintele multor oameni credincioși și buni. Al doilea cutremur
care a zguduit pământul, la învierea lui Isus, i-a adus la viață
pe acești oameni neprihăniți. Ei au intrat în cetate și le-au spus
oamenilor că Isus este viu.
Te bucuri că ei aveau o asemenea veste minunată de spus?

Cine este mai tare – Isus sau Satana?

S

De ce au fost de acord soldații să mintă?
Iubeau banii mai mult decât adevărul?
Au mai înviat și alți oameni la învierea
lui Isus? Au spus ei adevărul că Isus era
viu din nou?
De ce nu mai trebuie să aducem jertfe
de miei?
Poate Isus să-i învie pe oameni?
Dacă Îl iubim pe Isus, mai trebuie să ne
temem de moarte?

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 27:50-66; 28:1-4,11-15; Marcu
15:37-47; Luca 23:45-56; Ioan 19:30-42
Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus,
capitolele 79, 80 și 81
47

Kindergarten C2.indb 47

1/31/2022 8:00:17 PM

ELLA ȘI UMBRELA EI PREȚIOASĂ
Mesagerul special al lui Dumnezeu (25). De Amy Sherrard

De multă vreme își dorea o umbreluță care să fie
a ei. Acum avea una și era mai drăguță decât s-ar fi
așteptat.
Ella nu voia ca ceva să-i strice umbrela sau să o
păteze cumva. Mama a zâmbit când Ella i-a spus
că nu voia nici măcar ca umbrela să se ude. Când a
venit vremea de culcare, Ella s-a hotărât să se culce
cu prețioasa ei umbrelă în
locul păpușii sau al ursulețului ei. Și așa a făcut.
Când familia a mers la
o adunare de tabără, sigur
că Ella și-a luat umbrela. Pe
vremea aceea nu erau programe și pentru copii, așa
că Ella a stat tăcută lângă
mama ei și încerca să asculte. Umbrela stătea alături.
Ellen White participa la întâlnire și a zâmbit când a dat cu ochii de micuța
Ella.
Într-o zi, predicatorul a vorbit despre importanța păzirii poruncii întâi. Ella știa că porunca zice:
„Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.” Ella știa că
acest lucru înseamnă să nu ne închinăm la idoli, ca
popoarele necreștine. Dar predicatorul a început să
explice că un idol este orice lucru pe care îl iubim
mai mult decât pe Isus. El a spus că ar trebui să
predăm idolii noștri lui Isus.
Oh! Ella Îl iubea pe Isus, dar deodată s-a întrebat
dacă nu cumva își iubea umbrela mai mult decât Îl
iubea pe Isus. Inima a început să-i bată cu putere
și a strâns la piept prețioasa ei umbrelă. „Oh, ce să
fac?” se întreba ea ascultându-l pe predicator. Apoi

și-a adunat gândurile. A uitat de toți oamenii care
se aflau împrejurul ei. A început să se roage cu voce
tare: „Oh, Isuse, eu chiar Te iubesc mai mult decât
pe umbrela mea. Uite, Ți-o dau Ție!”
Ellen White și mulți alții aveau ochii îndreptați spre micuța Ella. Atunci mama ei s-a ridicat
și a explicat cât de mult îndrăgea fetița ei umbrela
aceasta și că, deși nu era destul de mare, s-a decis să nu fie
în viața ei nimic mai important decât Isus. Când mama
s-a așezat la locul ei, mulți oameni aveau lacrimi în ochi. Ei
se gândeau la idolii lor pe care
trebuiau să-i predea lui Isus.
După întâlnire, mama i-a
spus Ellei că lui Isus Îi plăcea
că ea dorea să-I dea Lui umbrela și că, întrucât arătase că
Isus era Cel mai important pentru ea, putea să păstreze umbrela și s-o folosească.
Mulți oameni de la acea întâlnire I-au dat lui
Isus idolii despre care știau că nu ar trebui să îi mai
păstreze. Ellen White nu a uitat-o niciodată pe Ella
și ceea ce a făcut ea. Gestul fetiței a încurajat-o
chiar și pe Ellen White să nu facă niciodată altceva
decât ce îi spune Isus să facă.
Te poți gândi la niște idoli care ne ispitesc și pe
noi să îi iubim mai mult decât pe Dumnezeu? Ce
zici de acele lucruri despre care știm că nu sunt
bune pentru noi să le privim, să le ascultăm sau să
le mâncăm? Ai putea numi câteva? Când alegem
să-L ascultăm pe Isus și nu mai facem aceste lucruri
rele, arătăm noi că Îl iubim mai mult decât orice?
Little Folk Visuals

F

etița din povestirea noastră a trăit cu mult timp în urmă. Nu știm cum o cheamă, dar îi vom spune Ella. Avea șase ani și era sigură că era cea mai fericită fetiță
din toată lumea.

Resurse suplimentare în limba engleză: nature lessons, activities, music, Bible lessons, Scripture memory, and more.
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GRĂDINIȚA Anul C Trimestrul 2 Lecția 26 _ 25 iunie

LECŢIILE
MELE
DIN

DOMNUL A ÎNVIAT
Isus dorește să studiem Biblia,
să știm și să credem ce spune ea.

BIBLIE
După ce a plecat Maria au venit și femeile celelalte.
Au văzut și ele piatra mare rostogolită de la ușa mormântului, care era gol. „Unde este Isus?” au întrebat ele
cu tristețe. Când l-au văzut pe Gabriel șezând alături
de mormânt, ele s-au speriat.
Ce le-a spus el?

LUNI

D

imineața devreme, femeile care au venit la mormântul lui Isus au văzut că piatra fusese rostogoDUMINICĂ
lită. Au văzut un înger strălucitor șezând pe piatră
sus era viu. Soldații de pază la mormântul lui Isus
și au fost așa de speriate că au luat-o la fugă înapoi. Ce
l-au văzut pe îngerul Gabriel coborând din cer și
le-a spus îngerul? Matei 28:5,6
L-au văzut pe Isus pășind din mormânt învăluit în
Așa că femeile s-au uitat în mormântul lui Isus și
lumină. Dar ucenicii lui Isus și femeile nu știau că El
au văzut un alt înger. Ce le-a spus îngerul? Luca
era viu.
24:6,7
După Sabat, femeAcum femeile și-au adus
ile doreau să termine
aminte promisiunea lui Isus
de uns corpul lui Isus
că va învia. „El a înviat! El
cu miresme și uleiuri.
a înviat!” au strigat ele din
Așa că dimineața foarte
nou și din nou, alergând să
devreme, în prima zi a
le spună ucenicilor lui Isus
săptămânii, s-au întors
vestea cea minunată.
la mormântul lui Isus.
A văzut Maria îngerii?
Toate erau triste și înȘtia că Isus era viu? Nu.
singurate. Ele se întreCând i-a întâlnit pe Petru
bau: „Cine ne va da piași pe Ioan, ea le-a spus că
tra uriașă la o parte de la
trupul lui Isus nu mai era
intrarea în mormânt?”
și mormântul era gol.
Deodată au simțit că
Repede, Petru și Ioan
pământul se cutremură
au alergat la mormântul
și au văzut o lumină strălui Isus. Chiar așa cum
lucitoare pe cer. Nu știau
spusese Maria, Isus nu
by-sa/3.0/
ses/
icen
rg/l
ivecommons.o
e—http://creat
ng.com; Licens
© sweetpublishi
că este îngerul Gabriel vemai era acolo. Ei nu au mai văzut
nind să-I spună lui Isus că
îngerii pe care îi văzuseră femeile. Dar ce au văzut ei?
a sosit momentul să fie viu din nou.
Ioan 20:6,7
Maria a mers pe un alt drum față de celelalte femei
Înainte să iasă din mormânt, Isus Și-a luat timp să îmși a ajuns înaintea lor. Ce a făcut ea când a văzut piatra
păturească pânzele de in cu propriile Sale mâini. Când
a văzut ștergarul împăturit, Ioan a știut că Isus este viu.
dată la o parte? Ioan 20:2

I

49

Kindergarten C2.indb 49

1/31/2022 8:00:19 PM

Ai învățat și tu să fii la fel de ordonat ca Isus? Obișnuiești să-ți împăturești îmbrăcămintea frumos și să o
așezi la locul ei? Sunt lucruri de felul acesta importante
pentru Isus?

MARȚI

C

ând a văzut mormântul
gol și pânzele, Ioan și-a
dat seama că Isus este
viu. După aceea, el și Petru
s-au întors la ceilalți ucenici.
Dar Maria, care a venit după
ei la mormânt, a mai rămas.
Maria plângea în timp ce
stătea aplecată să privească din
nou mormântul gol. Ce a văzut
ea? Ioan 20:12
Îngerii au întrebat cu blândețe:
— Femeie, de ce plângi?
— Pentru că au luat pe Domnul și nu știu unde L-au pus, a
răspuns Maria.
Maria s-a întors. Cineva stătea
în picioare în grădină și a întrebat-o:
— Femeie, pentru ce plângi? Pe cine cauți?
Era Isus, dar ochii Mariei erau împăienjeniți de lacrimi și nu L-a putut recunoaște. Credea că este grădinarul, căruia i-a spus:
— Dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus.
— Marie, a spus Isus cu blândețe.
Deodată Maria a recunoscut vocea dulce a lui Isus.
— Învățătorule! a strigat ea cu
bucurie, alergând spre El.
Ce i-a spus Isus? Versetul 17
Când femeile le-au spus că Isus
este viu, ucenicii nu au crezut.
Așa că toată ziua ei au fost triști
și îngrijorați și nu aveau nicio bucurie.
Suntem și noi câteodată triști
și însingurați, când am putea fi
fericiți? Ne-ar ajuta să ne aducem aminte promisiunea lui
Isus că El este cu noi?

MIERCURI

T

ârziu în după-amiaza acelei zile când a înviat Isus,
doi dintre prietenii lui
Isus se îndreptau spre casa lor,

care era în Emaus. Mergând, vorbeau cu tristețe despre
cum L-au rănit și omorât conducătorii pe Isus. Ei fuseseră siguri că Isus era Mesia. Nu trebuia oare Mesia să
fie un împărat puternic?
Nu au ajuns prea departe când Cineva, care mergea
pe același drum, a început să vorbească cu ei. Cine
era Acesta? Luca 24:15,16
Lui Isus Îi părea rău că prietenii
Lui erau așa de triști și voia să-i încurajeze. Dar El mai dorea și să îi
învețe ceva foarte important, dar
știa că, dacă L-ar fi recunoscut, nu
L-ar fi ascultat atât de atenți. Așa
că i-a întrebat: „Despre ce vorbiți
și de ce sunteți atât de triști?”
Cei doi prieteni erau surprinși. Era Străinul acesta singurul om din Ierusalim care nu-L
cunoștea pe Isus și cum a fost El
crucificat?
Cu fețele scăldate în lacrimi,
aceștia I-au povestit Omului
despre Isus – cum fusese un
Profet puternic de la Dumnezeu și un Învățător minunat. Dar preoții L-au răstignit.
Ce au mai spus ei? Versetul 21
Apoi au povestit despre femeile care au găsit mormântul lui Isus gol și au văzut niște îngeri acolo. „Dar
pe El nu L-au văzut”, au spus ei cu tristețe.
Atunci ce ar fi putut să le spună Isus?

JOI

D

oi dintre prietenii lui Isus
mergeau acasă, spre Emaus, iar Isus li S-a alăturat.
Ei nu L-au recunoscut, dar, când
El i-a întrebat de ce erau așa de
triști, ei au povestit totul despre
Isus și cum a fost crucificat.
Isus putea să spună simplu:
„Eu sunt Isus, Mesia. Uitați-vă la
rănile cuielor din mâinile și picioarele Mele. Sunt viu din nou așa
cum am promis!” Dar Isus nu a făcut așa. De ce nu?
În partea Bibliei numită Vechiul
Testament, profeții lui Dumnezeu
scriseseră despre multe, multe lucruri care aveau să se întâmple cu
Mesia. Ei au spus unde avea să Se
nască, ce lucrare avea să facă și mai

50

Kindergarten C2.indb 50

1/31/2022 8:00:21 PM

ales cum și când avea să sufere și să moară. Când toate aceste
lucruri aveau să se întâmple aceluiași om, cei din jur ar fi trebuit
să știe că acesta era Mesia.
I s-au întâmplat lui Isus exact lucrurile spuse de profeții lui
Dumnezeu? Da. Isus dorea ca prietenii Săi să creadă în El pentru că așa vorbește Biblia. Așa că ce a făcut Isus? Luca
24:25-27
Isus le-a arătat
prietenilor Săi că,
pentru a-i salva pe
oameni din păcat,
Mesia trebuia să sufere și să moară. I-a
ajutat să înțeleagă
multe lucruri pe care
nu le cunoscuseră
înainte.
Acum, cei doi călători erau siguri că
Isus era Mesia, datorită tuturor lucrurilor
care I s-au întâmplat
exact așa cum spunea
Biblia. Dându-și seama
de toate aceste lucruri,
ei au devenit foarte fericiți.

VINERI

F

oarte curând, cei doi călători au ajuns acasă, iar minunata
călătorie împreună cu Isus avea să ia sfârșit. Însă ei doreau
să petreacă mai mult timp cu noul lor prieten. Astfel, L-au
rugat să rămână la ei în noaptea aceea. Isus a acceptat invitația și
a intrat în casa lor să stea la cină cu ei.
Când masa a fost gata, s-au așezat să mănânce. Isus a ridicat mâinile să binecuvânteze hrana. Deodată, cei doi prieteni
L-au recunoscut. „Este Domnul Isus!” au strigat ei cu bucurie.
„A înviat din morți!”
S-au ridicat în grabă și au îngenuncheat să I se închine, dar
Isus dispăruse. Ce au spus ei? Luca 24:32
Erau așa de entuziasmați încât au uitat de cină. S-au grăbit să
ajungă înapoi, la Ierusalim, cât puteau de repede, ca să le ducă
ucenicilor lui Isus vestea bună.
Ce s-a întâmplat pe când vorbeau ei despre Isus? Versetul 36
Ucenicii s-au speriat când L-au văzut pe Isus. Ei nu știau
când intrase, fiindcă ușa era închisă și zăvorâtă.
Isus le-a spus cu duioșie: „Pentru ce sunteți tulburați? Și de ce
vi se ridică îndoiala în inimă? Priviți mâinile și picioarele Mele.
Eu sunt.” Apoi a cerut niște mâncare și a mâncat în fața lor.
Acum știau că Isus este viu cu adevărat și, oh, cât de fericiți
erau!

TEXT DE MEMORAT
„El Însuși a zis: «Nicidecum n-am să te
las, cu niciun chip nu te voi părăsi».”
(Evrei 13:5)
Am studiat lecția și am repetat textul de memorat astăzi.

D

L

M M

J

V

S

RUGĂCIUNEA MEA
Dragă Doamne, Îți mulțumesc că ne-ai
spus despre Isus, care a ieșit din mormânt și este viu. Îți mulțumesc că Isus
i-a ajutat pe prietenii Lui să înțeleagă
Biblia. Ajută-ne și pe noi să o înțelegem
și ajută-ne să facem întotdeauna ce
spune ea. Te rugăm să vii și în casele
și inimile noastre. În Numele lui Isus,
amin!

DE GÂNDIT
Cum le-a arătat Isus prietenilor Săi că El
era Mesia?
Este important și pentru noi să știm ce
spune Biblia?
Te bucuri că Isus este viu acum? De
aceea ne poate El ajuta și ne ascultă
rugăciunile?
A murit Isus ca să putem noi trăi în veșnicie cu El?
Dacă Isus este viu, putem fi siguri că El
are putere să învie morții din nou?
Vrei să-L inviți și tu în casa ta și în inima
ta?

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 28:1-10; Marcu 16:1-13;
Luca 24:1-43; Ioan 20:1-21
Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus,
capitolele 82, 83, 84
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DOMNUL SMITH ȘI SCRISOAREA
Mesagerul special al lui Dumnezeu (26). De Amy Sherrard

După o vreme, domnul
Smith a auzit pe alți oameni
vorbind despre venirea lui Isus
altfel de cum învață Biblia și a
început să-i creadă. Curând a
început și el să predice lucruri
care nu erau adevărate. Domnul
Smith a început să le spună oamenilor că nu ar trebui să aibă
încredere în viziunile pe care
Isus i le dădea lui Ellen White.
Până la urmă, credincioșii adventiști i-au spus domnului Smith că nu mai putea fi membrul bisericii.
Isus îl iubea pe domnul Smith și i-a dat lui Ellen
White o viziune în care i-a arătat ce avea să se întâmple cu el dacă mai continua să gândească și să predice
lucruri greșite. Ellen White a scris cu grijă lucrurile
pe care Isus i le-a spus și i-a trimis o scrisoare domnului Smith.
Când a primit scrisoarea, domnul Smith s-a uitat la expeditor. Era E. G. White. Imediat, domnul
Smith s-a înfuriat. „Scrisoarea asta vrea să-mi spună
că procedez greșit. Nu am să o citesc niciodată”, a
spus el și a băgat scrisoarea în buzunar. Când a ajuns
acasă, domnul Smith a mers la cufărul său, a ridicat
capacul și a vârât scrisoarea înăuntru. „Aici o să stea
departe de fața mea. Nici nu am de gând să îmi aduc
aminte de ea”, a spus el ca pentru sine și a închis capacul. Și domnul Smith nici nu s-a mai gândit la ea.
În schimb, a continuat să creadă lucruri greșite și să
se lupte din ce în ce mai mult împotriva adevărului.
Când se gândea ce lucrător bun pentru Hristos
putea fi domnul Smith, Ellen White se întrista. Of,
dacă nu ar fi ales să fie atât de încăpățânat! Ea știa că
el nu avea să fie fericit. Și nici n-a fost.
Au trecut 27 de ani și domnul Smith a îmbătrânit. Părul său a încărunțit și spatele i s-a încovoiat.
Era nefericit și i-a făcut nefericiți și pe soția lui, și pe
copiii lui.

Într-o zi, domnul Smith
a luat unul din ziarele bisericii noastre, care era pe masa
din casa sa. A văzut că unul
din articole era scris de Ellen
White și s-a hotărât să-l citească. „Acesta este adevărul”, și-a
spus el în timp ce punea ziarul
jos. Și, în loc să se înfurie, a început să citească din ce în ce
mai multe ziare și cărți.
Apoi, într-o zi, și-a adus aminte de scrisoare. Era
oare tot acolo unde o pitise? A găsit cheia și, tremurând, a deschis cufărul să o caute. Scrisoarea era acolo.
În timp ce domnul Smith citea scrisoarea, lacrimile îi șiroiau pe obraz. Tot ceea ce spusese Ellen White
că se va întâmpla exact așa s-a întâmplat.
„Oh, dacă aș fi ascultat! Dacă n-aș fi fost atât de
mândru și încăpățânat”, își spunea el cu tristețe.
Întrucât domnul Smith regreta cu adevărat, Isus
l-a iertat. Dar domnul Smith nu a uitat niciodată cât
de mult L-a rănit pe Isus. Ar fi putut alege să fie fericit, un lucrător folositor pentru Isus în toți acei ani.
Mulți dintre noi avem mesaje de la Isus în cărțile
scrise de Ellen White. Dar de multe ori ele zac pe
rafturile din casa noastră și nu sunt citite niciodată.
Ce trist!
De ce nu te-ai hotărî chiar acum ca, atunci când
vei fi destul de mare să poți citi, să începi să citești
aceste cărți minunate?
Little Folk Visuals

S

tephen Smith, soția și copiii lor țineau Sabatul în ziua a șaptea, sâmbăta, și credeau că Isus
este gata să vină să ne ia în cer. Domnul Smith chiar mergea în alte locuri ca să spună și
altora ce învață Biblia.

Următoarele noastre povestiri vor fi despre animale. În fiecare săptămână va fi o imagine cu casa
animalului de săptămâna următoare. Poți ghici
despre ce animal vom învăța săptămâna viitoare?

Resurse suplimentare în limba engleză: nature lessons, activities, music, Bible lessons, Scripture memory, and more.
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