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Intrarea
triumfală
DUMINICĂ

Dacă te-ai fi aflat în Betania duminica după ce
fariseul a dat o sărbătoare în cinstea lui
1 Simon
Isus, ai fi văzut o mulțime de oameni entuzias
mați pe drumul care mergea în apropiere de Ierusalim.
Dacă te-ai fi aflat la Ierusalim, ai fi văzut oameni
entuziasmați ieșind grăbiți din cetate pentru a se alătura mulțimii de pe drum.
Dacă te-ai fi aflat la templu când sosea momentul
pentru jertfa de seară, ai fi observat că acolo nu erau
foarte mulți oameni și i-ai fi auzit pe preoți și pe conducători vorbind între ei că oamenii plecaseră să se alăture mulțimii de pe drum.
Probabil că cei mai entuziasmați dintre toți erau
ucenicii lui Isus. Și tu, dacă ai fi fost acolo împreună cu
ei, probabil că ai fi fost la fel de entuziasmat ca ei.
Ce se întâmpla? De ce erau atât de mulți oameni
entuziasmați? Haideți să ne alăturăm oamenilor de pe
Muntele Măslinilor care se îndreptau spre Ierusalim.
În timp ce El mergea, ce le-a spus Isus să facă la
doi dintre ucenicii Lui? Luca 19:29-31.
Isus întotdeauna a mers pe jos. De ce
acum cerea un măgăruș? În acele vremuri,
când un împărat intra în Ierusalim, intra
călare pe un măgăruș. Chiar urma Isus să intre
în Ierusalim călare pe un măgăruș și chiar avea
să îi lase pe oameni să Îl facă împărat? Ucenicii
erau entuziasmați.
GÂNDEȘTE-TE: Tu ai fi fost entuziasmat?
Dar gândește-te puțin. Deși Isus a creat
lumea noastră și El deține tot ce este în ea, om fiind,
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TEXT DE MEMORAT:
„Osana, Fiul lui David! Binecuvântat
este Cel ce vine în Numele Domnului!” Matei 21:9
El era atât de sărac încât a trebuit să împrumute un
măgăruș.

LUNI

Isus și ucenicii Lui mergeau împreună cu o mare
de oameni pe drum spre Ierusalim și
2 mulțime
Isus a trimis pe doi din ucenicii Lui în față, să
împrumute un măgăruș. L-au găsit unde a spus Isus că
urma să fie? Luca 19:32-34.
Ce s-a întâmplat când cei doi ucenici s-au întors la
Isus cu măgărușul? Versetul 35.
Când au văzut ce făcea Isus, oamenii au strigat de
bucurie. În sfârșit, profeția despre Împăratul care urma
să vină călare pe un măgăruș se împlinea. Zaharia
9:9.
Cât entuziasm! Oamenii veneau alergând din
toate părțile. Ei și-au întins hainele pe
drum, astfel încât măgărușul care
Îl purta pe Isus să pășească pe
ele. Repede au tăiat niște ramuri
de palmier și le-au fluturat în aer.
Și au cântat cântări de laudă. Luca
19:36-38.
Niciun împărat nu a avut parte de o primire
mai plină de bucurie. Oamenii care veniseră la
sărbătoarea pascală s-au alăturat mulțimii.
Mulți dintre cei care au fost vindecați de
1
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Isus erau prezenți. Lazăr, pe care Isus îl înviase din
morți, conducea măgărușul pe care călărea Isus.
Preoții și conducătorii erau furioși. Ei își spuneau
unii altora: „Lumea se duce după El!” Ioan 12:19.
GÂNDEȘTE-TE: Unde crezi că ți-ar fi plăcut
să fii în acea zi? De ce?

MARȚI

Isus mergea spre Ierusalim călare pe un măgar,
care erau cu El Îl numeau împăratul
3 șilor.oamenii
El nu era genul de împărat pe care și-l
doreau oamenii, și Împărăția Sa nu era ceea ce așteptau ei. Atunci de ce le permitea El să Îl trateze ca
împărat al lor?
Isus știa că, în doar câteva zile,
urma să aibă parte de o moarte îngrozitoare. El era Mielul care avea
să moară pentru întreaga lume.
Așa că dorea ca mulți oameni,
cât mai mulți, să știe cine era El și
de ce avea să moară.
Isus mai știa că, datorită morții Lui, mii
de oameni aveau să studieze profețiile din Scriptură singuri. Ei aveau să afle că Isus este cu adevărat Mielul lui Dumnezeu și mii de oameni urmau să
accepte moartea Lui pentru ei. În momentul în care
Isus Se va întoarce să Își ia poporul la cer, milioane vor
alege să aparțină Împărăției Lui.
Unii farisei care erau în mulțime în acea zi au văzut
ce făceau oamenii și au încercat să îi oprească. Dar
nimeni nu le acorda atenție, așa că au început să se
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neliniștească. Ei știau că, dacă mulțimea Îl făcea împărat pe Isus, oamenii nu ar mai fi ascultat de preoți și
conducători. Ce I-au cerut ei lui Isus să facă într-un
final? Luca 19:39.
Ce a spus Isus că se va întâmpla dacă oamenii se
opreau din ce făceau? Versetul 40.
GÂNDEȘTE-TE: De ce erau fariseii atât de
geloși pe Isus? Îi iubea Isus, deși lor nu le
plăcea de El?

MIERCURI
4

Isus mergea călare pe un măgăruș spre
Ierusalim, iar ucenicii Lui și o mulțime
de oameni bucuroși mergeau pe jos pe

lângă El.
Când au ajuns pe vârful Muntelui Măslinilor, Isus a
oprit, și la fel au făcut și ceilalți. Ei puteau vedea cetatea Ierusalim. Templul lor cu marmură albă și armătură
strălucitoare lumina ca un castel de zăpadă în bătaia
soarelui. Cât de mult îi bucura această priveliște!
Au privit spre Isus. Erau siguri că El era mândru de
felul în care arăta templul. Dar au fost surprinși când
au văzut că pe obrajii Lui se prelingeau lacrimi. Și-au
dat seama că El era foarte, foarte trist. De ce?
Isus plângea deoarece Își amintea că cei din Ierusalim Îl dezamăgiseră din nou și din nou. Profeții credincioși îi avertizaseră de multe ori. În dragostea Sa, adesea
Dumnezeu i-a avertizat, dar i-a iertat când acestora le-a
părut cu adevărat rău. Însă ei și conducătorii lor s-au
întors din nou la păcatele lor mai mult ca înainte.
Acum plănuiau să Îl omoare pe Isus, chiar pe Cel
pe care Îl așteptaseră atât de mult. El era Singurul
care îi putea salva din păcat. Dar ei încă își doreau un
mesia care să îi elibereze de romani și să le dea împărăția pe care și-o doreau. Ei alegeau să fie „orbi.” Luca
19:41,42.
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GÂNDEȘTE-TE: Aleg oamenii și astăzi să fie
orbi? Cum îi putem ajuta să aleagă să vadă
adevărul?

JOI

În acea zi, în mulțime, când Isus mergea spre
erau și ofițeri romani. Când preoții și
5 Ierusalim,
conducătorii nu au putut opri oamenii să Îl trateze pe Isus ca pe un împărat, ei le-au spus ofițerilor că
El încerca să stârnească o răzvrătire.
Astfel că soldații romani au vorbit cu Isus. Când
Isus le-a explicat ce era Împărăția Sa, inimile lor au fost
atinse. Ei știau că El spunea adevărul. Nu le era greu
să vadă că preoții și conducătorii erau geloși. De fapt,
soldații le-au spus că ei erau cei care cauzau probleme,
nu Isus.
Preoții și conducătorii s-au simțit rușinați, dar pur
și simplu s-au întors și au încercat să întărâte poporul.
În timp ce se certau cu mare forfotă între ei, mulțimea
nu a observat că Isus și ucenicii Lui au plecat și au mers
înspre templu. Acolo era liniște și pace pentru că majoritatea închinătorilor plecaseră pentru a se alătura mulțimii de pe drum.
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Privind cu tristețe la templu, probabil că Isus S-a
gândit la miile de miei care fuseseră jertfiți acolo. Poporul lui Dumnezeu uitase adevărata semnificație a jertfelor, dar Isus știa că El era adevăratul Miel. El știa că în
doar câteva zile urma să aibă parte de o moarte foarte
crudă, când avea să fie jertfit pe cruce ca adevăratul
Miel al lui Dumnezeu. Isaia 53:7; Ioan 1:29.
Deși Isus este Dumnezeu, El este și om; și El era
înspăimântat de acea moarte crudă, rușinoasă. Dar
ceva Îl durea mult mai tare decât modul în care urma
să moară. Doar Tatăl Lui ceresc Îi putea da puterea de a
trece prin tot.
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Isus și ucenicii Lui au mers înapoi în Betania în acea
seară de duminică și, când oamenii L-au căutat pentru
a-L încorona, nu L-au putut găsi.
GÂNDEȘTE-TE: Isus S-a rugat toată noaptea.
De ce crezi că Se simțea atât de singur? Mai înțelegea și altcineva, în afară de Tatăl Lui ceresc, ce simțea
El?

VINERI

Duminică seara, Isus și ucenicii Lui s-au întors
Betania; dar, în loc să doarmă, Isus S-a rugat
6 în
toată noaptea. El știa că ucenicii Lui aveau să fie
foarte dezamăgiți când El urma să moară. Erau atât de
multe lucruri pe
care ei nu le înțe
legeau încă!
Luni dimineața,
Isus și ucenicii Lui
au mers înapoi la
Ierusalim. Pe drum
au trecut pe lângă
un smochin, dar
ramurile lui erau
încă goale; era prea
devreme ca să aibă
vreun rod. Dar de la distanță, Isus a văzut un pom cu
frunze, și acesta era un semn că în acel pom erau și
smochine. Fiindu-I foame, El a mers grăbit spre copac,
pentru a culege smochine. Dar ce a găsit acolo? Marcu
11:12,13.
Acel smochin L-a făcut pe Isus să Se gândească la
poporul lui Dumnezeu, în special la conducători. La
exterior arătau bine, dar ei nu aveau „roadele” care
rezultau din respectarea cu adevărat a Celor Zece
Porunci. Ei nu Îl iubeau pe Dumnezeu din toată inima
și nici nu îi iubeau pe semeni cum se iubeau pe ei. Ei
doar se prefăceau. Iar cei mai mulți dintre ei nu aveau
să se schimbe. Ce i-a spus atunci Isus smochinului?
Versetul 14.
Cum arăta smochinul dimineața următoare când au
trecut pe lângă el? Versetele 20-22.
GÂNDEȘTE-TE: Este suficient să cunoaștem
Cele Zece Porunci? Să spunem că Îl iubim pe
Isus? Să mergem la Școala de Sabat și la biserică? Matei
7:21. Nu vrem să fim asemenea smochinului și să arătăm
bine doar pe dinafară. Când Îl iubim cu adevărat pe Isus,
noi iubim lucrurile pe care le-ar face Isus și suntem iubitori, serviabili și buni cu ceilalți. Asta înseamnă să fim
asemenea unui copac înfrunzit și cu fructe delicioase.
Studiu suplimentar: Matei 21:1-11, 18-22;
Marcu 11:1-14, 20-24; Luca 19:29-44;
Ioan 12:12-19; Viața lui Iisus, pp. 569–588.
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COLȚUL CU POVEȘTI

Sunca și polițistul
Adaptare din Sunca, the Missionary Dog, de Anna Larsen
Publicată de Pacific Press Publishing Association, Inc. Folosită cu permisiune.

S

tăteam cu Sunca în mașina parcată aproape de poșta centrală din Lima, Peru.
Soțul meu era ieșit să rezolve niște treburi. După o vreme, obosită de atâta
așteptat, am ieșit din mașină și am lăsat-o pe Sunca înăuntru. Am încuiat ușa și
am mers să privesc vitrinele magazinelor de pe stradă. Dintr-odată, micul meu terrier
creț cu blană maro și alb a venit și mi-a sărit în față.

– Sunca, am certat-o eu, cum
ai ieșit din mașină?
Sunca a pornit înapoi spre
mașină, cu coada între picioare,
târându-se pe burtă, de parcă
voia să arate că se căia de neascultarea ei. Și apoi am observat
un polițist chiar lângă mașina mea. Ah, m-am gândit
eu, oare mă va amenda?
Când am ajuns la el, l-am salutat și i-am zâmbit
cât de prietenos am putut.
– Bună dimineața, domnule! am spus eu. Cred că
a scăpat câinele din mașină.
– Da, señora, așa s-a întâmplat, a spus el. Câinele
v-a urmărit fiecare mișcare, atât cât v-a mai
putut zări. Apoi a părut să îl cuprindă disperarea. Nu știu dacă s-a întâmplat asta
pentru că stăteam eu acolo, dar părea
să fie foarte neliniștit pentru dumneavoastră. Și vă vine să credeți, señora?
Ea a apăsat pe buton și a claxonat. Da,
și apoi a stat și s-a uitat insistent în
direcția dumneavoastră o vreme; apoi
a claxonat din nou. Nu îmi venea să
cred, dar exact așa a făcut; și am stat și
m-am uitat să văd dacă veți veni. Apoi
a deschis închizătoarea de la geamul
mic, a împins geamul cu nasul, până
când a reușit să îl deschidă, și apoi a
pornit spre dumneavoastră. Señora, m-a
luat râsul. Ce câine!
La scurtă vreme după aceea, l-am zărit pe soțul
meu venind.

– Te-a amendat? m-a întrebat el în timp ce se apropia de mașină. Am văzut din capătul străzii că vorbeai
cu un polițist, dar a plecat înainte ca eu să ajung aici.
Am râs.
– Ai crezut că de această dată cu siguranță îmi va
da o amendă, nu-i așa?
– Da.
– Nu, nu m-a amendat, am spus eu, rămânând
perfect calmă. I-am dat eu o amendă, i-am zis eu,
făcându-i cu ochiul.
– Tu i-ai dat lui? Cum?
– L-am înscris la cursul de studii biblice prin
corespondență.
– Serios? Minunat!
– Ei bine, am spus eu, de fapt Sunca a
făcut toată treaba.
– Sunca?
– Da. Sunca i-a atras atenția polițistului cu inteligența ei. După aceea am
avut o discuție frumoasă cu el. A fost
foarte politicos. I-am povestit despre
lucrarea noastră cu școala de cursuri
biblice prin corespondență și rezultatul a
fost că noi l-am înscris pe el.
– Noi? a întrebat soțul meu.
– Da, eu și Sunca. Nu-i așa, Sunca?
Sunca a privit în sus și a dat din coadă.

Additional resources: 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
Unless otherwise noted, Scripture quotations are from the NKJV.
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Curățirea din nou
a templului

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

DUMINICĂ

Era vremea Paștelui și oameni din multe locuri
veniți la Ierusalim pentru sărbătoarea pas1 erau
cală. Isus știa că mai avea doar câteva zile până să
moară și dorea ca toți să afle despre El și despre moartea Lui pentru ei. Așa că El învăța în curțile de la
templu, unde foarte mulți oameni veneau și plecau.
Când a fost la templu în urmă cu trei ani, Isus a
văzut în curtea din afară schimbători de bani și oameni
care vindeau animale și păsări pentru jertfe. Când au
fost alungați împreună cu preoții și conducătorii, aceștia au fost îngroziți și au plecat grăbiți. Dar nu a trecut
mult timp și s-au întors. Acum, după trei ani, gălăgia și
înșelăciunea erau la un nivel mai rău
decât fuseseră vreodată înainte.
Când Isus a privit la ce se întâmpla acolo, ceva în ființa Lui îi făcea
pe toți să se oprească și să se uite
insistent la El. Schimbătorii de bani
și cei care vindeau animale au fost
îngroziți. Peste tot s-a lăsat liniștea.
Apoi a început să vorbească, și glasul
Lui era ca o trâmbiță. Ce a spus El?
Marcu 11:15-17.
Preoții și conducătorii au crezut
că nu puteau fi înspăimântați din
nou de Isus. Dar acum erau chiar
mai îngroziți decât în urmă cu trei
ani. Împreună cu negustorii și animalele lor, ei au ieșit alergând din
curtea templului. Dar, când în cele
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din urmă s-au oprit din alergat, tot nu le părea rău.
Versetul 18.
GÂNDEȘTE-TE: Crezi că Isus încă îi iubea pe
acei oameni care au fugit de El în acea zi? De ce
nu îi putea ajuta? Apocalipsa 3:17.

LUNI

La porunca lui Isus, preoții și conducătorii
împreună cu negustorii și animalele
2 îngroziți,
lor, au ieșit grăbiți din curtea templului. În fuga
lor, s-au întâlnit cu alți oameni care aduceau bolnavi la
Isus să îi vindece. Unii dintre ei s-au speriat și s-au
întors, dar mulți au continuat să Îl
caute pe Isus. El era singura lor
speranță.
În cele din urmă, preoții și conducătorii s-au întors la templu. Cât
de diferit era totul acum! Nu mai
erau animale gălăgioase, nici discuții
aprinse. În schimb, acolo erau adulți
și copii fericiți care au fost vindecați
de Isus. Matei 21:14.
Atunci preoții și conducătorii au
început să I se plângă lui Isus că acei
oameni nu erau respectuoși în templul lui Dumnezeu. Copiii Îi cântau
cântece de bucurie și de laudă lui Isus
ca împărat. Ce voiau ei să facă
Isus și ce le-a răspuns El? Ver5
setele 15,16.
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Acum preoții și conducătorii furioși erau mai hotărâți decât oricând să scape de Isus. Ei știau că nu Îl
puteau speria, așa că au hotărât să încerce din nou să Îl
păcălească să spună ceva care să le ofere o scuză pentru
a-L aresta.
Într-un final, s-au gândit la o întrebare cu care erau
siguri că puteau să Îl păcălească. S-au gândit că oricum
ar fi răspuns, El ar fi greșit. Marți dimineața, când Isus
a mers la templu, ei erau pregătiți să Îi adreseze acea
întrebare.
GÂNDEȘTE-TE: Ce încerca să facă Satana cu
planul minunat al lui Dumnezeu de a ne salva?
Crezi că Isus a fost bucuros să audă cântecele de bucurie
ale copilașilor în acea zi? Îi place Lui și acum să audă
copiii cântând?

MARȚI

Marți dimineața, când Isus S-a întors la templu,
jurul Lui s-au strâns o mulțime de oameni
3 în
care voiau să Îl asculte. Dar nu a trecut mult
până când a fost întrerupt. Matei 21:23.
Isus știa că preoții și conducătorii încercau să Îl
păcălească cu acea întrebare. Așa că, în loc să le răspundă numaidecât, El le-a pus o altă întrebare. Dacă ei
puteau răspunde mai întâi la întrebarea Lui, El avea să
răspundă la întrebarea lor. Ce s-a întâmplat în cele din
urmă? Versetele 24–27.
Oamenii care urmăreau și ascultau cu atenție probabil că au privit unii la alții și au zâmbit. Cărturarii,
preoții și conducătorii mândri pierduseră mult din respectul oamenilor. Dar încerca Isus să îi facă de rușine?
Nu. El era trist pentru că erau atât de încăpățânați. Ah,
cât de mult dorea să îi salveze!
Apoi Isus a spus o poveste despre doi fii. Primul
dintre ei era ca oamenii pe care preoții și conducătorii i-au numit păcătoși. Dar când Duhul Sfânt a vorbit
inimii lor, mulți – atât „păcătoși” iudei, cât și dintre
neamuri – s-au
schimbat și au de
venit ucenici ascul
tători ai lui Isus.
Versetele 28,29.
Al doilea fiu
era asemenea con
ducătorilor care Îi
puneau întrebări
lui Isus. Ei susți
neau că ascultă de
Legea lui Dumnezeu, dar în realitate nu era așa.
Versetul 30.
6
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Acum Isus a pus o întrebare la care conducătorii
au răspuns în mod automat, înainte să își ia timp să se
gândească cu care dintre cei doi fii se asemănau. Versetul 31.
GÂNDEȘTE-TE: Isus dorea ca acestor conducători mândri să le fie mai ușor să vadă că, de fapt,
ei ascultau de Satana. De ce crezi că ei nu doreau să se
schimbe? Ți-a fost și ție vreodată greu să recunoști că ai
greșit, chiar dacă știai acest lucru?

MIERCURI
Povestea lui Isus despre cei doi fii avea scopul să
îi ajute pe conducătorii religioși să vadă că ei nu
4 respectau poruncile lui Dumnezeu, chiar dacă
încercau să îi facă pe toți ceilalți să creadă că le
respectau.
Mulți dintre oamenii de acolo au fost bulversați. Ei
au fost învățați să se încreadă și să îi respecte pe conducători; dar acum vedeau că Isus îi învăța adevărul și
că liderilor nu le plăcea de El. Lui Isus I-a părut rău
pentru oameni și pentru conducători. Matei 21:45,46.
În aceeași zi, Isus era într-o parte a templului în
care oamenii își lăsau darurile în cutia pentru bani.
El a privit cum oamenii bogați făceau spectacol când
puneau banii în cutie. Ei doreau ca toți să observe cât
de mult dăruiau.
Dar Isus nu a fost
impresionat de
acest lucru. Nu
i-a lăudat pentru
darurile lor generoase.
Dintr-odată,
pe fața lui Isus s-a
ivit un zâmbet.
El a văzut o per © sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
soană care credea că nu este observată de nimeni. Alți
oameni care priveau în aceeași direcție au văzut doar
o sărmană văduvă, care părea timidă și rușinată. Dar
zâmbetul a zăbovit pe fața lui Isus în timp ce o privea.
GÂNDEȘTE-TE: Îi iubește Isus și pe săraci și pe
bogați? Lucrarea Sa are nevoie de darurile amândurora? De ce a zâmbit Isus când a văzut-o pe sărmana
văduvă, dar nu atunci când i-a văzut pe cei bogați?

JOI
În acea parte a templului în care oamenii își aduceau darurile, Isus a văzut o sărmană văduvă,
5 care părea timidă și rușinată.
Când văduva a văzut oamenii bogați aducându-și
darurile generoase în cutie, ea s-a dat înapoi. Darul

1/31/2022 8:35:48 AM

ei era atât de mic în comparație cu darul lor! Ea s-a
uitat la cei doi bănuți pe care îi avea în mână și ah, cât
de mult își dorea să aibă mai mult ca să dea! Dar acei
bănuți erau tot ce avea. Ea Îl iubea pe Dumnezeu și
templul Său și dorea să aducă cei doi bănuți ca dar.
Văduva a așteptat în tăcere până a fost sigură că nu
o vedea nimeni și atunci a pus repede cei doi bănuți
pe care îi avea în cutie. Apoi a vrut să plece grăbită.
Marcu 12:42.

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

VINERI
Pe cine crezi că iubește Dumnezeu mai mult: pe
oamenii mândri și bogați care doreau ca toți să
6 știe cât au dăruit ei în acea zi la templu sau pe
văduva care nu a vrut să vadă cineva cât de puțin a
dăruit?
Cine avea mai mulți bani acasă și cine nu trebuia să
se îngrijoreze că nu ar avea cele necesare?
Cine crezi că se încredea probabil mai mult
în propria persoană și în bani și cine se încredea
mai mult în Dumnezeu?
Știe Dumnezeu câți bani ne-au mai rămas și
câți am dăruit? Da.
Este un lucru bun să ne mai rămână bani
după ce am adus darurile noastre? Desigur.
Atât cel bogat, cât și cel sărac ar trebui să își
amintească întotdeauna că totul vine de la Dumnezeu? Ne-ar ajuta acest lucru să fim smeriți și să
Îl iubim pe El mai mult decât orice? Ne-ar ajuta
și să vrem să dăruim și altora care au nevoie de
ajutor?
GÂNDEȘTE-TE: Dacă primești alocație,
dacă câștigi niște bănuți sau dacă îi primești în dar, prima dată Îi înapoiezi lui Dum
nezeu partea Lui? Apoi
ajuți lucrarea lui Dum
nezeu și mai mult, aducând daruri? Știai că
Isus dorește ca noi să
gândim astfel? Și știai
că El poate binecuvânta
partea care a rămas mai
mult decât poate binecuvânta toți banii dacă
Îl jefuim de partea Lui
și păstrăm banii pentru
noi? Citește din nou
Maleahi 3:8-10.

Văduva nu știa că
Cineva o urmărise în tot
acest timp. Dar când s-a
întors, a văzut că Isus o
privea. Când le-a vorbit
ucenicilor despre ea,
văduva a auzit ce a spus
El. Versetele 43,44.
Când a ieșit din
templu, inima ei era
ușurată și ochii îi erau
plini de lacrimi. Ea știa
că ce spusese El despre
faptul că a dăruit toți
banii pe care îi avea era
adevărat, dar poate că se © sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
întreba la ce S-a referit
când a spus că cei doi bănuți ai ei valorau mai mult Studiu suplimentar: Matei 21:12-17,23-32;
decât darurile generoase aduse de cei bogați.
Marcu 11:15-19,24-33; 12:4-44; Luca 19:45-48;
21:1-4,29-33; Viața lui Iisus, pp. 589–600, 614–616.
GÂNDEȘTE-TE: Ce crezi că a vrut să spună

Isus? Ai putea număra câți oameni au auzit
povestirea despre văduva altruistă și au ales să fie și ei
altruiști ca ea? Crezi că în cer va fi surprinsă și fericită să
știe pe câte mii sau chiar milioane de oameni a ajutat
prin fapta ei din acea zi?

7
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COLȚUL CU POVEȘTI

Credincioasa Sunca – partea I
Adaptare din Sunca, the Missionary Dog, de Anna Larsen
Publicată de Pacific Press Publishing Association, Inc. Folosită cu permisiune.

L

ui Sunca nu îi convenea deloc. „De ce nu pot veni și eu?” părea să întrebe ea.
– Nu, Sunca, de data aceasta, rămâi acasă.
M-am așezat în micul nostru Ford și am trântit ușa.

– Întoarce-te cu Damiana și ai grijă de lucrurile de
aici!
(Damiana era fata care ne ajuta în casă.) Apoi i-am
arătat cu degetul spre casă. Pe când
noi ne îndepărtam, Damiana se
străduia din răsputeri să o țină în
brațe pe Sunca, în timp ce noi ne
luam rămas bun.
Sunca a fost o pacoste în ultima
noastră călătorie, a alergat găinile
și oile. Scumpii noștri frați indieni
au fost neplăcut impresionați de
ea. Așa că, de această dată, am hotărât să o lăsăm acasă.
Nu am mers mult cu mașina pe drumul accidentat
care ducea spre proiectul misionar Laro când soțul
meu a exclamat:
– Uite-o cum vine!
O puteam zări în oglindă. Sunca încerca să
ne prindă din urmă.
– Ce să facem? am spus eu.
– Spune-i să meargă înapoi.
Soțul meu a și oprit mașina în timp ce
vorbea. Am coborât.
– Întoarce-te acasă, Sunca! am strigat.
Sunca s-a oprit și apoi a continuat să
se apropie foarte încet, târându-se pe burtă, de parcă era
în mari chinuri.
– Nu, Sunca, întoarce-te! i-am strigat. Mergi acasă!
A trebuit să folosesc tonul cel mai supărat înainte ca
Sunca să se întoarcă și, cu strângere de inimă, să pornească spre casă.
– Mi-e teamă că va veni din nou, am spus eu. Haide
să mergem cu viteză, ca să nu mai poată veni după noi.
Nu a fost ușor să mergem repede, deoarece drumul era
accidentat; dar am reușit să scăpăm de câine. Totuși, am
ajuns la o porțiune de drum atât de stricată, încât se făceau
reparații. Și iat-o din nou pe Sunca! Era aproape extenuată,
dar fericită că a reușit din nou să ne ajungă din urmă.
De această dată, am certat-o și mai aspru pe Sunca,
deși îmi părea tare rău pentru ea.
– Întoarce-te, Sunca! Du-te acasă! Pleacă!

Sunca și-a dat seama din tonul vocii mele că nu glumeam. S-a întors și, încet, a pornit spre casă. Am aruncat cu o piatră după ea pentru a accentua ce am spus
și sunt sigură că a înțeles acest lucru. Totuși, nu a mers
prea departe și s-a întors să se uite după noi.
Înainte să intrăm pe autostradă, soțul meu s-a dus la
Sunca și i-a spus pe un ton apăsat:
– Culcat, Sunca, culcat!
Poate Sunca nu a înțeles „mergi acasă”, dar cu siguranță știa ce înseamnă „culcat”, și acum nu se mai
îndoia că soțul meu era serios. Ea a rămas „culcată”
când noi am intrat pe autostradă, unde puteam deja să
mergem mai repede.
– După o vreme, se va întoarce acasă.
Soțul meu privea în oglindă.
– Sărmana, nu se va mai ține după noi.
În acea vineri după-masă am ajuns la
destinație, un campus misionar numit
Collana. Am petrecut acolo un Sabat
frumos împreună cu alți credincioși și
duminică dimineața, după ce am stabilit
unele lucruri împreună cu profesorii noștri
și le-am plătit salariile, am mers spre Laro.
După-amiaza târziu ne-am apropiat de casă.
– Uite, Bennie! am spus eu. Privește! Uite
cum stă acolo! Este Sunca!
Vă vine să credeți sau nu, când am ajuns în locul
în care am lăsat-o pe Sunca în urmă, ea era culcată fix
acolo și privea în direcția noastră. Când a văzut micul
Ford albastru, a venit bucuroasă, alergând.
Cât de credincioasă era mica noastră Sunca! Ea a stat
acolo, fără hrană sau apă, două zile și jumătate și două
nopți și ne-a așteptat. Ea a ascultat de porunca soțului
meu, nu-i așa? (Va urma)
Additional resources: 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
Unless otherwise noted, Scripture quotations are from the NKJV.
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Ultima vizită
a lui Isus la templu
DUMINICĂ

Ziua de marți a fost ultima zi în care Isus a învăîn templu. Deja mulți dintre cei care veniseră
1 țat
la sărbătoarea pascală probabil că aflaseră că
lunea Isus îi alungase pe negustori și animalele lor din
curtea exterioară a templului. Dar Isus mai trebuia să
facă un lucru înainte de a ieși din templu pentru ultima
dată. Minunile Sale și viața Sa desăvârșită demonstraseră că El era Fiul lui Dumnezeu, adevăratul Mesia.
Povestirile Lui le arătaseră oamenilor cât de diferită era
Împărăția lui Dumnezeu de împărăția pe care o așteptau toți. De asemenea, El le-a arătat ce fel de oameni
vor intra în Împărăția lui Dumnezeu.
Conducătorii religioși știau că ceea ce spunea Isus
era adevărat, dar majoritatea dintre ei au refuzat să Îl
accepte. Ei nu doreau să își schimbe gândirea greșită și
nici lucrurile greșite pe care le făceau.
Unii oameni nu erau siguri dacă să creadă în Isus
sau în preoți și conducători. Așa că Isus trebuia să le
descopere clar păcatele îngrozitoare ale conducătorilor,
pentru ca oamenii să știe sigur cine spunea adevărul și
pe cine să creadă.
În timp ce vorbea, vocea lui Isus era blândă și plină
de durere și milă. Totuși, El vorbea cu puterea și autoritatea unui împărat. Fără teamă, El le-a spus păcatele
conducătorilor și nimeni nu a putut să Îl contrazică.
Tot ce spunea era adevărat. Matei 23:1-36.
GÂNDEȘTE-TE: Cum ne simțim noi în mod
normal când cineva ne spune că am greșit cu
ceva? De obicei suntem bucuroși? Suntem supărați?
Căutăm adesea scuze sau ne contrazicem?
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TEXT DE MEMORAT:
„Dacă Îmi slujește cineva,
să Mă urmeze; și... Tatăl îl va cinsti.”
Ioan 12:26

LUNI

Preoții și conducătorii Îl ascultau pe Isus în
templului în acea zi de marți și nu puteau
2 curtea
să Îl contrazică cu nimic. Tot ce spunea El despre
ei era adevărat. Așa că acum erau și mai hotărâți să Îl
omoare.
Oamenii care ascultau știau și ei că ce spunea Isus
era adevărat. Acum nu se mai îndoiau de El și, în acea
zi, când au plecat de la templu, au avut multe lucruri
la care să se gândească. După ce Isus a murit și a fost
înviat, mulți dintre acei oameni au crezut în El și au
devenit și ei misionari pentru El.
Isus S-a gândit cum încercase să Își ajute poporul;
S-a gândit cum s-au comportat ei cu profeții și învățătorii pe care i-a trimis ca să îi avertizeze; S-a gândit ce
națiune puternică ar fi putut să fie. Toate aceste lucruri
L-au întristat, simțea că parcă inima Lui se sfâșie.
Când o cloșcă își avertizează puișorii de pericol, ei
fug să se adăpostească sub aripile ei. La fel cum cloșca
își protejează puișorii, tot așa Dumnezeu a dorit
9
să Își protejeze poporul de Satana. El nu a încetat
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niciodată să îi cheme să vină la El, pentru a fi în siguranță. Dar ei nu doreau să vină. Matei 23:37.
Isus a privit cu tris
tețe la frumosul templu. Ce
anume a spus Isus de
i-a pus serios pe gânduri pe oameni chiar
când era pe punctul
să plece pentru totdeauna? Versetul 38.
La ce S-a referit
Isus? El întotdeauna
a numit templul
casa Tatălui Său. De
ce acum a numit-o
casa lor? Urma să se
întâmple ceva îngrozitor cu acel loc?
Deoarece ei L-au
respins pe Isus,
Dumnezeu nu mai putea numi templul casa Lui. Și,
deși ei au continuat să îl folosească pentru o vreme,
acesta a fost distrus cam la 40 de ani după moartea lui
Isus și nu a mai fost reconstruit niciodată. Din acea zi
când Isus a ieșit din templu, locul acela nu a mai fost
niciodată casa Tatălui Său.
GÂNDEȘTE-TE: Numește profeți care au încercat să îi cheme pe israeliți înapoi la Dumnezeu.
Citește făgăduința minunată pe care le-o dă Dumnezeu
celor care aparțin Împărăției Sale. Psalmii 91:4.

MARȚI

Isus vorbise cu oamenii într-o curte a templului
care intrau doar iudeii. În curtea din afară mai
3 în
erau niște greci care străbătuseră drum lung. Ei
auziseră că Isus călărise pe un măgar și că alungase preoții și conducătorii din templu. De asemenea, ei auziseră că era posibil ca El să devină împărat.
Acești greci veniseră să se închine lui Dumnezeu
și, deoarece erau dintre neamuri, ei nu puteau intra în
curtea templului în care Se afla Isus. Dar ei doreau să
Îl vadă. Ce au făcut pentru a-L vedea? Ioan 12:20-22.
Filip i-a spus lui Andrei despre greci și cei doi I-au
spus apoi lui Isus.
La nașterea lui Isus, din Răsărit, au venit niște magi
dintre neamuri, pentru a I se închina. Acum, chiar
înainte să moară, grecii dintre neamuri veniseră de la
Apus. Când a vorbit cu acei greci, Isus S-a gândit la
momentul în care, în cer, a fost făcut planul de a ne
salva. Curând nu avea să mai fie nevoie ca oamenii să
jertfească miei, ca să le reamintească de acel plan minunat. El, Mielul adevărat, urma să fie jertfit pe
cruce chiar în acea săptămână.

10
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Văzându-i pe greci, Isus Și-a reamintit că, datorită
morții Sale, milioane de oameni din întreaga lume
aveau să afle că El era adevăratul Miel al lui Dumnezeu.
Și, datorită acestui plan minunat, nu doar
evreii, ci toți cei care credeau în El puteau
fi salvați. Ce a spus Isus? Versetul 23.
GÂNDEȘTE-TE: Crezi că Isus a
simțit și bucurie, și tristețe? De ce?

MIERCURI

Ai văzut vreodată un bob de grâu?
foarte mic și pare neimportant.
4 Este
Dacă nu este pus în pământ, el
rămâne exact așa cum este. Dar ce se
întâmplă dacă este ascuns de ochii noștri,
în pământ, unde ploaia și lumina soarelui
îl pot face să crească? Viața din acel singur
bob de grâu dă naștere la o plantă cu mai
multe boabe de grâu. Și fiecare bob poate
la rândul lui să facă mai multe boabe, până când poate
fi un câmp întreg de grâu dintr-un singur bob.
În acea zi, în curtea templului, unde erau și grecii,
Isus a vorbit despre faptul că un mic bob de grâu trebuie să „moară” pentru ca viața din el să dea naștere la
mai multe boabe. El îi ajuta să înțeleagă de ce trebuia
să moară ca să poată da viață la milioane de oameni.
Ioan 12:24.
Noi putem fi parte din marea recoltă de „grâne” a
lui Isus, lucru făcut posibil prin moartea Lui pentru
noi, ca să putem trăi cu El pentru totdeauna.
Apoi Isus a spus ceva ce trebuie să ne amintim în
fiecare zi. Noi alegem dacă să ne facem pe plac nouă,

prin lucruri greșite, pe care le facem în mod natural,
sau dacă Îl lăsăm pe Isus să ne ajute să spunem „nu”
ispitelor Satanei. Cu ajutorul lui Isus, putem să nu mai
fim noi înșine și să devenim ca El. Asta înseamnă să
„mori față de eu”. Versetul 25.
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GÂNDEȘTE-TE: Cât de des trebuie să murim
„față de eu”? De fiecare dată când Satana ne ispitește. Cât de des ne ispitește el? În fiecare zi. Dacă învățăm să ne încredem și să ascultăm de Isus, ne vom asemăna atât de mult cu El, încât, la venirea Sa, ne va lua
la cer să trăim împreună cu El. Versetul 26.

Dumnezeu pentru noi. Atât viața, cât și moartea lui
Isus L-au „proslăvit” pe Dumnezeu.
GÂNDEȘTE-TE: Pot copiii să îi ajute pe ceilalți
să își dorească să Îl iubească, să se încreadă și să
asculte de Isus așa cum au ales grecii să facă în acea zi la
templu? La ce modalități te poți gândi?

JOI

VINERI

Pe când le vorbea grecilor și celorlalți de acolo
moartea Lui pentru noi, Isus S-a gândit la
5 despre
moartea îngrozitoare care Îl aștepta în curând.
Deși era Dumnezeu, Isus era și om. Și niciun om nu
și-ar dori să sufere cum urma să sufere El. Tocmai de
aceea nu este surprinzător că S-a înspăimântat.
Oamenii care priveau la Isus își puteau da seama că
în mintea Lui se dădea o luptă teribilă, așa încât fața
I s-a făcut palidă, și El arăta de parcă urma să leșine.
Părea că un nor ciudat și întunecat Îl înconjura. Era El
ispitit să Se răzgândească cu privire la
moarte? Dacă Se
răzgândea, cu toții
am fi fost pierduți.
Părea că Isus Își
dorea să existe o altă
cale de a ne salva.
Dar știa că nu
exista. În cele din
urmă, I-a spus Tatălui Său să meargă
înainte cu planul.
De îndată, Dumnezeu I-a răspuns
și o lumină puternică L-a înconjurat, de parcă brațele © sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
lui Dumnezeu Îl
cuprindeau. Ioan 12:27,28.
Cât de minunat! Cu greu și-ar fi putut da seama
cineva ce se întâmpla. Versetul 29.
Dar ucenicii și grecii au înțeles cuvintele rostite de
Dumnezeu, și grecii știau acum cu certitudine cine era
Isus. La sfârșitul acelei săptămâni, ei au fost printre cei
care au văzut tot ce s-a întâmplat când chiar poporul
lui Isus a strigat din nou și din nou: „Răstignește-L!”
Cum a fost „glorificat” Numele lui Dumnezeu?
Satana a făcut ca oamenilor să le fie teamă de Dumnezeu, dar tot ce a spus și a făcut Isus arăta cum este,
de fapt, Dumnezeu. Întreg universul putea vedea cât de
rău și nemilos era Satana. Când Isus avea să fie „înălțat” și avea să moară pe cruce pentru noi, oamenii din
lumea noastră, împreună cu îngerii și ființele din alte
lumi, urmau să descopere dragostea uimitoare a lui
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Ucenicii erau triști, dezamăgiți și înfricoșați.
putea Isus deveni vreodată împărat când
6 Cum
conducătorii evrei Îl urau atât de mult? Și la ce
Se referea când a spus că templul, casa lor, urma să fie
lăsat pustiu (distrus)? Nebucadnețar făcuse acest lucru
în urmă cu mulți ani. Avea să se întâmple același lucru
din nou?
Când Isus a plecat din templu în acea după-amiază de
marți, ucenicii au privit spre zidurile trainice construite
din bucăți mari de marmură albă. Pietrele se potriveau
atât de perfect încât
îți era greu să îți dai
seama cum au fost
îmbinate. Ce a spus
unul dintre ucenici?
Marcu 13:1.
Zidurile și tot
din clădirea tem
plului erau frumoa
se. Dar ce a
spus Isus că urma
să se întâmple?
Versetul 2.
Ucenicii se între
bau la ce Se referea
Isus. Ce întrebare
I-au pus patru din
tre ei lui Isus? Versetele 3,4.
Matei, Marcu și Luca ne prezintă răspunsul lui Isus
la întrebarea lor. El le-a spus ce urma să se întâmple cu
Ierusalimul. Deoarece El le-a descoperit lucrurile care
urmau să se întâmple chiar până înainte de revenirea
Sa, și noi trebuie să cunoaștem răspunsul Lui. Cea mai
palpitantă parte este ce a spus El în versetele 26,27.
GÂNDEȘTE-TE: Săptămâna viitoare vom afla
răspunsul lui Isus și vom vedea că El va reveni în
curând pentru a ne lua acasă. El ne așteaptă cu nerăbdare. Tu Îl aștepți nerăbdător? Acum este timpul ca noi să
ne pregătim.
Studiu suplimentar: Matei 23; Marcu 13:1,2;
Ioan 12:20-36; Viața lui Iisus, pp. 610–626.
11
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COLȚUL CU POVEȘTI

Credincioasa Sunca – partea a II-a
Adaptare din Sunca, the Missionary Dog, de Anna Larsen
Publicată de Pacific Press Publishing Association, Inc. Folosită cu permisiune.

U

n alt exemplu al credincioșiei Suncăi l-am văzut în călătoria noastră când
ne-am mutat de la centrul misionar Broken Stone, din Umuchi, Lake Titicaca Mission, spre un centru nou în Sandia. Drumul nu îi permitea șoferului
nostru să meargă foarte repede cu camionul vechi.

În acel camion era împachetat
tot ce aveam – cutii, mobilă și toate
cele. Locurile din față și spațiul din
spatele șoferului erau aglomerate de
pasageri și de copiii lor.
– Señora, câinele dumneavoastră le enervează pe găinile mele! s-a
plâns o femeie de lângă mine.
Sub scaunul ei avea câteva găini, legate la picioare.
– Ah, îmi pare rău, am spus eu și i-am zâmbit. Îi este
greu câinelui să tacă cu tovarăși pasageri atât de interesanți.
Atunci am strâns puțin mai tare de lesa Suncăi.
– Sunca, fii cuminte și lasă găinile în pace! i-am spus
eu. Părea să încerce să mă asculte, dar drumul era lung, și
ea nu se putea abține să nu mormăie din când în când, de
fiecare dată când găinile cotcodăceau o conversație.
Cam pe la amiază, a trebuit să trecem râul Ramis – o
experiență nouă și palpitantă pentru Sunca și pentru noi
toți. Totul a trebuit descărcat din camion și încărcat în
balsa. O balsa este o barcă indiană din trestie sau iarbă
uscată, care crește în apele lacului Titicaca. Deși bărcile
sunt construite dintr-un material atât de fragil, sunt destul
de rezistente și plutesc foarte bine.
Am privit cu interes cum indienii au luat toate bunurile noastre pământești în spate și le-au dus până la mal, au
mers la râu și le-au încărcat în bărcile lor. Totul – cutii cu

bunuri casnice și cărți, bucăți de mobilă, noptiera și salteaua – a fost așezat frumos în bărcile improvizate.
– Și noi? am întrebat eu.
– La fel și dumneavoastră, señora, a spus noua mea prietenă, pasagera cu găinile.
În scurt timp, a urcat pe spatele unui indian. Cu o
mână s-a prins de bărbatul care o căra și cu cealaltă ținea
găinile într-o parte. Părea fericită când s-a așezat în balsa,
cu găinile în brațe. Încărcătura i-a fost dată.
Când a venit rândul meu să urc pe spatele indianului,
Sunca a fost disperată.
– Dar cum facem cu ea? am întrebat eu.
– Ah, o ducem și pe ea, nu vă faceți griji!
Cărăușul meu m-a pus în spate ca pe un sac de cartofi.
Sunca lătra din nou și din nou. Ea alerga încoace și încolo
pe plajă și, în cele din urmă, a intrat în apă și a venit înotând spre mine; dar un alt indian a luat-o și a dus-o în
siguranță la locul meu din balsa.
Procesul de transportare a tuturor lucrurilor, inclusiv a
pasagerilor, a fost unul lent. Cele două bărci mari, legate
împreună cu funii puternice, au fost pe post de feribot
pentru camionul nostru. Trecerea râului a fost o realizare
importantă pentru noi. În satul Juliaca nu i-am acordat
foarte multă atenție Suncăi; erau atât de multe de făcut,
și la clinică erau atât de mulți prieteni care ne cereau toată
atenția. De fapt, când ne-am îmbarcat în tren spre Puno,
târziu după-amiază, chiar am uitat cu totul de Sunca.
Mi-am amintit de ea chiar în ultima clipă.
– Ah, vă rog să aveți grijă de Sunca până ne întoarcem
noi mâine dimineață! am strigat spre prietenii mei în timp
ce trenul pleca din stație.
Dimineața următoare, când ne-am întors, Sunca nu
mai era. Nu o puteam găsi nicăieri. (Va urma)
Additional resources: 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
Unless otherwise noted, Scripture quotations are from the NKJV.
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Semnele
venirii lui Isus
DUMINICĂ

Isus și câțiva dintre ucenicii Lui stăteau așezați
Muntele Măslinilor. Cu ceva timp în urmă,
1 pe
când au plecat de la templu, Isus a spus ceva ce
nu prea le venea să creadă. Ce anume? Matei 24:2,3.
Acum uceni
cii Îl întrebau pe
Isus cum puteau
ști când fru
mosul lor tem
plu avea să fie
distrus și cum
puteau ști când
avea să vină sfârșitul lumii. Isus
știa că trebuia să
© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
le spună celorlalți despre ce urma să se întâmple după ce El Se întorcea
la cer. Așa că El a răspuns la întrebarea lor. Deoarece noi
trebuie să le spunem celorlalți despre ce se va întâmpla
înainte ca El să Se întoarcă, răspunsul Lui este important
și pentru noi.
Câteva din lucrurile pe care le-a spus Isus în acea
zi erau despre distrugerea Ierusalimului și altele erau
despre sfârșitul lumii. El știa că ei puteau face diferența
dacă studiau cu atenție multele profeții pe care deja
li le prezentase. De asemenea, El știa că dacă noi ne
amintim ce a spus El în acea zi despre semne, putem ști
și înțelege ce se va întâmpla. El nu a menționat exact
timpul când vor apărea aceste semne, pentru că dorește
ca noi să fim gata tot timpul.

Primary C2.indb 13

TEXT DE MEMORAT:
„Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape.”
Luca 21:31
GÂNDEȘTE-TE: Știi că datorită faptului că
Isus ne iubește atât de mult, a trimis un profet
special, să ne ajute pe măsură ce ne apropiem de momentul în care El va reveni? Poți spune numele acelui profet?
Pe cine a trimis El înainte să distrugă lumea prin potop?
Numește alți câțiva profeți pe care i-a trimis Isus pentru a
avertiza și ajuta poporul Său.

LUNI

Lucrurile pe care le-a spus Isus ucenicilor Săi
ce urma să se întâmple în viitor sunt
2 despre
importante și este bine să ni le amintim și noi.
Care a fost prima avertizare dată de El? Matei 24:4,5.
În vremea lui Isus erau oameni care încercau să îi
convingă pe ceilalți că erau mesia care avea să îi elibereze de vrăjmașii lor. Dintotdeauna au existat oameni
care au încercat să îi determine pe alții să creadă și să îi
urmeze pe ei în locul Cuvântului lui Dumnezeu.
Chiar aproape de final, însuși Satana va pretinde că
este Isus. Și se va descurca atât de bine, încât majoritatea oamenilor vor crede că el chiar este Isus.
2 Corinteni 11:14.
13
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În avertizarea pe care Isus a dat-o despre hristoși
și profeți falși, El ne-a spus ce să facem în această privință. Matei 24:23-26.
Oamenii din timpul lui Isus aveau radiouri, televizoare sau ziare? Nu. Dar Isus le-a spus ucenicilor Lui
nici măcar să nu se uite sau să asculte de oamenii care
încercau să îi convingă pe alții că sunt Isus. De ce este
important și acum să ascultăm de cele spuse de Isus
atunci?
Când „hristoșii” vor face minuni și oamenii vor fi
entuziasmați, am putea fi curioși și ispitiți să vedem ce
fac. Dar ar fi sigur pentru noi? Nu. Isus a spus că nu
ar fi sigur. Ar fi ușor să credem că o persoană care vorbește atât de frumos ca El și face minuni mari, ba chiar
arată ca acel Isus din imagini este cu adevărat Mântuitorul. Dar este El? Nu. Isus a spus să fim atenți pentru
că acești hristoși falși i-ar putea păcăli chiar și pe cei
mai puternici urmași ai Săi dacă nu sunt atenți.
GÂNDEȘTE-TE: Povestește ce ai face dacă cel
mai bun prieten al tău te-ar suna și ar spune:
„Repede! Deschide televizorul! Isus este aici!” Ești bucuros
că Isus ne-a spus ce să facem?

MARȚI

Isus le-a spus unora dintre ucenicii Lui despre
din semnele sfârșitului lumii. După aver3 câteva
tizarea despre hristoși și proroci mincinoși, ce a
spus El? Matei 24:6.
Au existat războaie înainte și după ce Isus a fost
pe pământ? Da. Încă de când păcatul a intrat în lume
au existat lupte. Satana a început războiul în cer. Lui
îi place să vadă lupte și omoruri. Și, pe măsură ce ne
apropiem de întoarcerea lui Isus, va exista tot mai
multă ură între popoare și națiuni. Versetele 7,8.
Foametea este ceva îngrozitor, nu-i așa? Auzim de
milioane de oameni în multe locuri ale lumii care nu
au suficientă hrană. Mulți bărbați, femei și copii mor
de foame. Cât de trist! În alte locuri există mai mult
decât suficientă hrană și mare parte din ea se aruncă în
fiecare zi.
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Dar cutremure? Ai auzit de cutremure îngrozitoare,
care ucid sute și uneori mii de oameni? Mulți oameni
își pierd casele și tot ce au. După cutremure, oamenii
care mai rămân în viață se înghesuie adesea împreună,
întrebându-se ce să facă în continuare. Apoi vin boala
și greutățile, pentru că oamenii nu au apă curată sau
suficientă hrană bună.
GÂNDEȘTE-TE: De ce este mulțumit Satana
când au loc evenimente precum războaie, foamete
și cutremure? Cum încercăm noi să îi ajutăm pe oameni
când li se întâmplă astfel de lucruri? Tu ai ajutat vreodată
la strângerea de alimente și haine care apoi să fie dăruite?

MIERCURI

Ucenicii Îl ascultau pe Isus vorbindu-le despre
4 viitor.
Cât de trist este să știm că ceea ce a spus Isus
avea să se întâmple cu mulți care Îi erau credincioși
Lui. Oamenii care îl urmau pe Satana aveau să facă tot
ce puteau pentru a-i răni. Ce a spus Isus că se va întâmpla? Luca 21:12,13.
Isus știa că ucenicii Lui se vor îngrijora, neștiind
cum să răspundă când dușmanii lor îi vor lua la întrebări. De unde aveau să știe ce să spună? Isus dorea ca ei
să își amintească de făgăduința Lui că orice s-ar întâmpla, El îi va ajuta. El dorea ca ei să se încreadă în El și
să nu se îngrijoreze. Care era făgăduința Lui? Versetele
14,15.
Cât de minunat! Chiar și vrăjmașii lor aveau să știe
că ceea ce spuneau ucenicii Săi credincioși era adevărat
și că nu vor putea să îi contrazică.
Atunci Isus a avertizat cu privire la un lucru
foarte trist. El știa că unii din familiile celor care au
ales să creadă în El și să Îi fie credincioși urmau să se
răzgândească și să se
întoarcă împotriva ru
delor celor mai apro
piate. Versetele 16,17.
S-a întâmplat așa
ceva și cu Isus când
frații Lui nu L-au
crezut la început? Cei
ai căror familii s-au
întors împotriva lor
din cauză că I-au fost credincioși lui Isus pot ști că El
înțelege exact ce simt ei.
GÂNDEȘTE-TE: Ai citit povestiri despre oameni
curajoși, chiar și copii, care I-au fost credincioși
lui Isus, deși propriile lor familii s-au întors împotriva lor
când nu i-au putut convinge să se răzgândească? Cunoști
pe cineva care a trecut printr-o astfel de situație? Chiar
dacă murim pentru Isus, pentru că am ales să Îi fim
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credincioși Lui, El ne-a dat o făgăduință minunată: „Fii
credincios până la moarte, și-ți voi da cununa vieții”
(Apocalipsa 2:10, ultima parte).

GÂNDEȘTE-TE: Povestește despre alegerile pe
care le faci și care arată că tu dorești să fii în
Împărăția lui Isus.

JOI

VINERI

Cu sute de ani înainte ca Isus să Se nască, El i-a
unui profet pe nume Ioel că anumite semne
5 spus
vor apărea înainte de sfârșitul lumii. În acea zi,
pe Muntele Măslinilor, Isus a vorbit despre acele
semne. Ioel 2:31; Matei 24:29.
Au trecut aproape 2 000 de ani de când Isus le-a
spus ucenicilor Săi despre aceste semne și trei dintre ele
deja au avut loc.
Primul semn, prezentat în versetul 29, a avut loc
pe 19 mai 1780. La început,
acea zi a fost luminoasă și
însorită. Dar, pe la amiază,
totul s-a întunecat, și oamenii au avut nevoie de lumânări pentru a putea vedea.
Copiii de la școală au mers
acasă mai devreme, vacile
au intrat în grajd și găinile
și păsările au crezut că sosise
ora de culcare.
© Little Folk Visuals
Al doilea semn a avut loc
în aceeași noapte, când a ieșit luna plină. Aceasta era
atât de roșie încât arăta ca sângele.
Al treilea semn a avut loc pe 13 noiembrie 1833.
În acea noapte, oamenii din Statele Unite au văzut mii
de „stele căzătoare” mergând în toate direcțiile, chiar
din mijlocul cerului. Cei care studiaseră Biblia au
fost siguri că
acesta era un
semn că Isus
venea curând.
Alt semn
este că răuta
tea oamenilor
crește. Și dragostea multora pentru
Isus fie se în
călzește, fie se
răcește. Asta
a spus Isus că
se va întâmpla înainte ca
El să vină din
nou. Versetele 12,13.
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Isus le-a spus ucenicilor Săi multe lucruri despre
Când le-a spus să iasă din Ierusalim îna6 viitor.
inte ca acesta să fie distrus, cu siguranță că ei au
ascultat cu mare atenție.
Chiar și după ce Isus a fost ucis, Dumnezeu a dat
poporului Său ocazia de a alege Împărăția Lui. Câțiva
dintre preoți și conducători au ales acest lucru, dar
majoritatea au refuzat.
După o vreme, urmașii lui Isus au devenit cunoscuți
sub numele de creștini. Dar
conducătorii religioși, cărora
nu le plăcea de ei, s-au purtat
plini de cruzime cu creștinii.
Pe unii i-au ucis, însă sângele
acestor martiri a convins și
mai mulți oameni de puterea
și valoarea credinței în Isus, a
cărei răsplată avea să fie viața
veșnică.
În popor erau lupte teribile. Chiar și în Ierusalim se
omorau unii pe alții. Într-un final, cam la 40 de ani
după ce Isus le-a spus aceste lucruri, o armată romană a
venit și a înconjurat Ierusalimul. Creștinii și-au amintit
că Isus le-a spus că acesta avea să fie un semn special.
Luca 21:20.
La vederea acestui semn, cât de repede trebuiau să
iasă creștinii din Ierusalim? Matei 24:16-20.
Oamenii din Ierusalim nu doreau să îi lase pe creștini să scape, dar când a sosit timpul, Dumnezeu a
făcut o minune. Armata romană s-a retras din jurul
Ierusalimului și oamenii i-au urmărit. Cât se întâmplau
aceste lucruri, toți creștinii au reușit să scape din cetate
și să plece într-un loc sigur.
Când armata romană s-a întors, soldații au distrus
Ierusalimul și frumosul templu, exact cum a spus Isus.
Dar creștinii plecaseră deja și niciun creștin nu a murit.
Ei au făcut exact ce le-a spus Isus să facă, și Dumnezeu
i-a protejat.
GÂNDEȘTE-TE: Va exista un timp înainte de
venirea lui Isus când poporul lui Dumnezeu va
trebui să plece din nou din orașe? Roagă-i pe părinți sau
pe instructor să îți vorbească despre acest lucru. Îi va proteja Dumnezeu pe copiii Săi atunci, așa cum i-a protejat pe
creștinii care au fugit din Ierusalim? Citește Psalmii 27:5.
Studiu suplimentar: Matei 24:1-31; Marcu 13:127; Luca 21:1-28; Viața lui Iisus, pp. 627–634.
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COLȚUL CU POVEȘTI

Pierdută din nou!
Adaptare din Sunca, the Missionary Dog, de Anna Larsen
Publicată de Pacific Press Publishing Association, Inc. Folosită cu permisiune.

A

fost aici seara trecută, ne-au spus prietenii noștri. I-am pregătit un loc frumos
unde să doarmă și i-am dat mâncare, dar nu a vrut să mănânce nimic. Părea
foarte neliniștită și v-a căutat peste tot.

Noi a trebuit să ne continuăm
călătoria chiar în acea dimineață.
Ce puteam face?
– Oare să o lăsăm pe Sunca
aici? am spus cu inima frântă.
Cum am putea face așa ceva? Cum
să plecăm fără Sunca?
– Și eu simt la fel, a spus soțul
meu. Dar ce altceva am putea face dacă nu apare?
Camionul nostru va pleca în curând.
Am așteptat, am strigat-o și am căutat-o pe
Sunca în toată clinica și în împrejurimi
până în ultima clipă, dar nici urmă
de ea. Chiar și când am
ieșit din Juliaca, ochii mei
înlăcrimați o căutau în
speranța că o voi zări.
– Vom avea noi grijă
de Sunca atunci când se
întoarce, ne-au asigurat prietenii noștri.
– Se va întoarce, sunt sigur! a spus soțul meu.
Poate chiar s-a întors în Umuchi să ne caute.
Exact asta a și făcut. Scumpa noastră Sunca a mers
tot drumul până la vechea noastră casă în Umuchi. Probabil că a înotat de-a lungul râului Ramis. Vechii noștri
vecini din Umuchi au văzut-o căutându-ne în jurul
casei și, când nu ne-a găsit, s-a întors înapoi în Juliaca.
De fiecare dată când mă gândesc la dragostea cățelușei
mele pentru stăpânii ei îmi dau lacrimile.
Cât de bucuroși am fost când o scrisoare ne-a anunțat că Sunca s-a întors la clinică! Și vă puteți imagina cât
de fericiți am fost când primii vizitatori la noul nostru
centru misionar din Sandia ne-au adus-o pe Sunca!
Adesea mă întreb: „Sunt eu credincioasă și devotată Stăpânului meu așa cum este și Sunca față de mine?”
La Aeroportul Internațional din Lima, Peru, eu și
soțul meu stăteam lângă fereastră și ne uitam cum o
aeronavă mare se îndepărta cu câțiva din prietenii și
colegii noștri misionari. Întotdeauna mi s-a părut

palpitant să merg la aeroport, să îi întâlnesc pe prietenii
care veneau și să îi văd pe alții cum pleacă bucuroși în
vizită acasă. Am privit în sus spre norii gri de deasupra,
o priveliște obișnuită pe cerul din Lima.
– Cât mi-aș dori să putem străpunge acești nori și să
trecem dincolo de soare! am spus eu.
– În scurtă vreme, a spus soțul meu. Curând va fi
rândul nostru să ne luăm rămas bun, de această dată
pentru totdeauna.
Am rămas acolo o vreme în tăcere.
– Va fi oarecum trist să ne luăm
rămas bun de la Peru și de la nenumărații noștri prieteni. Sunca a
tras de lesă.
– Cred că Sunca spune că este
momentul să plecăm. Dar cum
rămâne cu ea? Cum ne-am putea
lua rămas bun de la Sunca?
– Cred că va trebui să o lăsăm și
pe ea aici așa cum îi vom lăsa pe mulți
dintre prietenii noștri.
Se vedea că soțului meu nu îi surâdea această idee.
– De ce nu o putem lua cu noi?
– Să o luăm cu noi cu avionul?
– Da.
– De ce? Doar gândește-te la un misionar care s-a
întors acasă cu un câine!
– De ce nu? Sunca nu este doar un câine, ea este un
câine misionar și aparține familiei noastre.
– Nu o vor lăsa în avion.
Soțului meu nu i-a făcut plăcere să continue acest
subiect.
– Să mergem! a spus el. (Va urma)
Additional resources: 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
Unless otherwise noted, Scripture quotations are from the NKJV.
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Isus spune și alte
povestiri
DUMINICĂ

Isus și ucenicii Lui erau pe Muntele Măslinilor
le-a spus despre lucrurile care urmau să se
1 când
întâmple în viitor. El dorea ca toți să știe cât de
important este să fim pregătiți să mergem la cer cu El.
Isus Se întoarce curând să ne ia din această lume stricată
și să ne ducă în casele minunate care ne așteaptă în cer.
Isus le vorbea ucenicilor Săi când soarele a apus și
s-a făcut noapte. Nu foarte departe de acolo au zărit
o casă cu lumină, și oamenii dinăuntru priveau înspre
drum. Isus și ucenicii Lui puteau vedea că înăuntru era
o nuntă.
Oamenii care trăiesc în diverse părți ale lumii au
diferite obiceiuri pentru ocazii importante precum
nunți și înmormântări. În țara în care locuiau Isus și
ucenicii, nunțile se organizau seara; astfel că fiecare
își aducea o torță sau o candelă. Mirele mergea la casa
miresei sale pentru a o lua cu el acasă; acolo avea loc
ospățul nunții.
Oaspeții pe care i-au văzut Isus și ucenicii Lui pe
lângă casa miresei așteptau ca mirele să vină să își ia
mireasa. După aceea se puteau alătura alaiului de nuntă
care se îndrepta spre casa mirelui.
Privind la oamenii care așteptau, Isus S-a gândit la
cât de important este să fim pregătiți să mergem cu
El când Se va întoarce să ne ia acasă în cer. De asemenea, El S-a gândit la ospățul nunții la care vom participa împreună cu El acolo. Așa că le-a spus o povestire
despre a fi pregătiți.
GÂNDEȘTE-TE: Povestirile lui Isus sunt la fel
de importante pentru noi ca și pentru ucenicii
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TEXT DE MEMORAT:
„Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici
ceasul în care va veni Fiul omului.”
Matei 25:13
Lui? Matei 7:24-27. Poți enumera câteva din lucrurile
pe care ne ajută să le înțelegem?

LUNI

Văzând oamenii care așteptau mirele să vină,
S-a gândit că El era precum mirele. Cei care
2 Isus
aleg să fie în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să
fie gata ca El să îi ia la cer. Povestirea spusă de Isus ne
ajută să știm cum să fim gata să mergem cu El.
În parabola spusă de Isus, printre cei care așteptau
mirele erau și zece tinere. Biblia le numește fecioare,
deoarece ele nu erau căsătorite. Fiecare avea o candelă
din lut care era deja aprinsă și fiecare avea un mic vas
din lut pentru untdelemn de rezervă, în caz că așteptarea s-ar fi prelungit și untdelemnul din candelă s-ar fi
consumat. Toate așteptau mirele. Matei 25:1.
Deși toate fecioarele arătau și acționau la fel, unele
din ele erau înțelepte, și altele nu. Versetele 2–4.
Mirele a întârziat mai mult decât se așteptau ele. În
timp ce așteptau, le-a luat somnul și nu a trecut
mult timp până au ațipit toate. Versetul 5.
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Îți poți imagina cât de speriate au sărit când, la
miezul nopții, au auzit un strigăt: „Iată mirele, ieșiți-i
în întâmpinare!” Ce au făcut ele? Versetele 6,7.
Fecioarele înțelepte și-au umplut repede candelele
cu untdelemn, dar cele neînțelepte au avut probleme.
Versetul 8.
GÂNDEȘTE-TE: Ce au
făcut diferit fecioarele
înțelepte față de cele neînțelepte?

MARȚI

Isus spunea o poveste despre
fecioare care au adormit în
3 zece
timp ce așteptau venirea mirelui. Cinci dintre
ele au fost înțelepte și au cumpărat untdelemn în plus
pentru candele, dar celelalte cinci nu s-au deranjat să
facă acest lucru. Acum mirele venea și lumina tuturor
trebuia să fie aprinsă. Ce le-au cerut fecioarele neînțelepte fecioarelor înțelepte să facă? Matei 25:8.
Fecioarele înțelepte deja și-au pus tot untdelemnul
în plus în candelele lor ca să ardă. Nu mai puteau da
altora. Ultima parte a pildei este foarte tristă. Versetele
9–12.
Isus dorește ca noi să ne amintim că, deși perioada
de timp dinainte de venirea Lui ar putea părea lungă,
El vine înapoi. A fi gata tot timpul este foarte important. Versetul 13.
Dar mai putem înțelege și alte lucruri din această
pildă. Care este semnificația candelelor? Psalmii 119:105. Cum se
aseamănă Isus și Cuvântul Său?
Ioan 1:1,14.
GÂNDEȘTE-TE: Tu ai o
„candelă”? Da. Și o folosești
chiar acum când studiezi această lecție.
Candela este Cuvântul lui Dumnezeu,
minunata noastră Biblie. Cum ne protejează de Satana? Psalmii 119:11.

MIERCURI

lor că Isus era Fiul lui Dumnezeu, dar nu doreau să
se schimbe. Erau asemenea oamenilor care aleg să stea
într-o cameră întunecată pentru că nu vor să „vadă”
lucrurile greșite pe care aleg să le gândească sau să le
facă. Ioan 3:18,19.
Duhul Sfânt este „untdelemnul” care ne ajută
să înțelegem și să respectăm Cele Zece Porunci.
El știe că singuri nicidecum nu putem îndrepta
lucrurile greșite pe care le facem, așa că dorește
să ne ajute. Când citim Biblia, întotdeauna
avem nevoie de El să ne ajute să o înțelegem.
Asemenea fecioarelor neînțelepte, mulți
oameni știu despre Isus și spun că Îl iubesc. Ei cunosc
Cele Zece Porunci, merg la biserică și fac alte lucruri
bune. Dar, deși cele cinci fecioare neînțelepte arătau
și se comportau la fel ca cele înțelepte, ele nu aveau
„untdelemnul” Duhului Sfânt. Ele nu și-au luat timp
să își umple inimile cu El. În fiecare zi avem nevoie ca
Duhul Sfânt să ne ajute să fim asemenea lui Isus.
GÂNDEȘTE-TE: Cum putem avea mintea
umplută cu Duhul Sfânt în fiecare zi? Ce vom
avea când alegem să lăsăm Duhul Sfânt să ne ajute să fim
ca Isus? Galateni 5:22,23. Dacă Duhul Sfânt ne-a
umplut mintea în fiecare zi și dacă murim înainte ca Isus
să vină, ce se va întâmpla la venirea Lui? Romani 8:11.

JOI

Care a fost diferența dintre cele cinci fecioare
și cele cinci fecioare neînțelepte din
5 înțelepte
pilda relatată de Isus? Ce însemnau untdelemnul
și candelele?
Isus știe că Satana are multe căi de a ne ispiti să
uităm că El vine curând. Dar trebuie să fim gata tot
timpul, nu-i așa?
Isus a spus o altă pildă despre a fi gata. Pilda era
despre un slujitor înțelept, care își făcea treaba foarte
bine. Stăpânul lui avea atât de multă încredere în el
încât l-a făcut responsabil peste tot ce avea, chiar responsabil peste afacerea lui. Matei 24:25.

Au mulți oameni o Biblie? Da, au. Dar este sufidoar să ai o Biblie? Ce face ca Biblia să fie
4 cient
precum o candelă strălucitoare? Ce a făcut ca
lămpile fecioarelor înțelepte să strălucească? Untdelemnul. Și untdelemnul este asemenea Duhului Sfânt.
Majoritatea oamenilor au ales să nu creadă în Isus.
Deși Duhul Sfânt a continuat să le vorbească minții
lor și deși ei știau despre minunile Lui, totuși, nu au
vrut să creadă în El. Ei doreau să continue să trăiască
așa cum au trăit până atunci. Ei știau în adâncul inimii
18
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Când stăpânul a plecat într-o călătorie și a stat mai
mult decât se aștepta slujitorul, crezi că stăpânul s-a
îngrijorat pentru ceva? Oare se întreba dacă slujitorul
se înțelegea cu ceilalți slujitori? Își făcea griji că s-ar
putea să cheltuie în mod nechibzuit banii sau să îl fure
cât era el plecat? Se întreba dacă își va părăsi postul și
își va lua liber pentru o vacanță? Nu. El știa că se poate
încrede în slujitorul lui. Versetele 45–47.
GÂNDEȘTE-TE: Ce îți place la acest slujitor?
Crezi că el era pregătit pentru întoarcerea stăpânului său acasă în fiecare clipă? Fiecare dintre noi este un
slujitor. Noi ascultăm fie de Isus, fie de Satana. Numește
câteva lucruri pe care le putem face ca slujitori buni ai lui
Isus.

VINERI

După ce le-a povestit despre slujitorul cel bun,
mai spus o pildă.
6 IsusÎna această
povestire, slujitorul probabil că era
dintre aceia care se comportă într-un fel când îl văd
oamenii și cu totul altfel când nu îl vede nimeni. Stăpânul din această poveste probabil că s-a gândit că putea
să se încreadă în slujitorul lui, pentru că l-a lăsat responsabil când a plecat într-o călătorie. Dar când stăpânul nu s-a întors atât de repede pe cât se aștepta slujitorul, acesta a demonstrat cum era el de fapt. Ce a spus și
cum s-a comportat el? Matei 24:48,49.

Acest slujitor era foarte diferit de cel din cealaltă
pildă spusă de Isus. Când stăpânul lui a plecat, acest
slujitor era supărăcios și mânios și găsea greșeli peste
tot. El s-a certat cu ceilalți slujitori și chiar i-a și bătut.
Uneori își pierdea timpul și cheltuia bani pe petreceri și băutură. Crezi că se aștepta ca stăpânul lui să se
întoarcă curând? Îți poți imagina cum s-a simțit când
stăpânul lui a pășit în casă într-o zi și a văzut cu ochii
lui ce se întâmpla?
Finalul povestirii nu a fost unul fericit pentru acel
slujitor. El și-a pierdut slujba, a fost numit fățarnic și a
avut parte de o moarte dureroasă. Versetele 50,51.
Ce a spus un om foarte înțelept despre cele două
feluri de oameni pe care i-a prezentat Isus în aceste
pilde? Proverbele 13:15.
GÂNDEȘTE-TE: Ce este un fățarnic? Este
cineva care pretinde a fi ceea ce nu este cu adevărat. Asta făcea slujitorul din a doua povestire? Care dintre
cei doi slujitori va fi gata când Isus vine să ne ia cu El?
Dacă noi suntem precum primul slujitor, întotdeauna
vom fi gata pentru venirea lui Isus. Citește din nou Matei
24:5-47.
Studiu suplimentar: Matei 24:45-51; 25:1-13; Viața
lui Iisus, pp. 634–636; Parabolele Domnului Hristos,
pp. 405–421.
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COLȚUL CU POVEȘTI

Un coș pentru Sunca
Adaptare din Sunca, the Missionary Dog, de Anna Larsen
Publicată de Pacific Press Publishing Association, Inc. Folosită cu permisiune.

N

u pot să nu mă îngrijorez pentru ce se va întâmpla cu Sunca în Miami, am
spus eu pe când ne apropiam de Statele Unite.
– De ce? Se vor comporta frumos cu ea, sunt sigur.

Soțul meu părea foarte încrezător.
– Da, știu, dar o vor pune în
carantină câteva săptămâni.
– Doar dacă vor constata că
este bolnavă, și de ce ar fi, cu
toate certificatele ei de sănătate?
Cu siguranță o vor lăsa să treacă. Doar știi că a făcut
toate vaccinurile.
Prietenii ne făceau cu mâna
entuziasmați după poarta de sosire
de pe aeroportul din Miami. Am
trecut de biroul de control de la
imigrări și de inspecția vamală cu
ușurință și apoi ne-am așezat, așteptând ca veterinarul să vină și să o
examineze pe Sunca. Cu cât așteptam mai mult, cu atât eram mai
neliniștită.
– Iată-ne, i-am spus Suncăi, pregătiți să intrăm în Statele Unite și
acum trebuie să te așteptăm și pe
tine.
Am tras puțin de lesa ei, iar ea
a sărit bucuroasă din coșul ei și și-a
întins picioarele.
Când, în cele din urmă, a venit și veterinarul,
Sunca l-a salutat, rostogolindu-se și stând în șezut,
dând din lăbuțele din față. I-am spus să se comporte
așa pentru a face o impresie bună.
– Bună, cățeluș! a spus el. Deci tu vii acum din
America de Sud. Să te vedem.

S-a uitat cu atenție peste certificatele de sănătate
ale Suncăi; în tot acest timp, eu mă gândeam doar la
carantină.
– OK, a spus el și apoi mi-a înapoiat actele.
– OK? Vreți să spuneți că o putem lua cu noi chiar
acum?
Nu asta a fost intenția mea, dar nu puteam să nu
arăt că sunt îngrijorată.
– Da. De ce nu? a spus el. Aveți un câine sănătos.
În timp ce o mângâia, a mai spus:
– Nu-i așa, cățeluș scump?
Ce om amabil a fost veterinarul!
Mi-am zis în gând: „Probabil că nu
va ști niciodată cât de fericiți ne-a
făcut.”
– Chiar aveți un câine foarte
frumos, a spus în timp ce pleca.
Sunca a privit în sus spre el și a
dat din coadă. Desigur, ea nu știa
că venise în Statele Unite și nici nu
o interesa atâta timp cât era cu stăpânii ei; dar probabil a simțit că s-a
întâmplat ceva minunat pentru ea.
Curând Sunca și-a făcut prieteni
noi pentru Dumnezeu în Statele
Unite. De fapt, atât cât a mai trăit, ea a continuat să
fie un câine misionar.
(Sfârșit)

Additional resources: 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
Unless otherwise noted, Scripture quotations are from the NKJV.
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Să ne folosim
talanții pentru Isus
DUMINICĂ

Cum câștigă oamenii bani? Unii oameni au bani
că le-au fost dați. Dar majoritatea oame1 pentru
nilor trebuie să facă ceva, de exemplu, să aibă un
loc de muncă, dacă vor să câștige bani. Dacă îți depui
banii la bancă, aceasta îți va da înapoi niște bani în
plus, deoarece ei folosesc banii tăi pentru a-i ajuta să
facă alți bani. Aceasta se numește dobândă.
Departamentul Școlii de Sabat din biserica ta are
proiecte de investiții? Dacă ai cumpărat niște semințe
de roșii, seamănă-le, cultivă roșii și apoi vinde-le. Așa
vei avea mai mulți bani pentru proiecte misionare
decât doar banii pe care i-ai dat pentru roșii. Ai investit
banii pentru a face mai mulți bani. Ai câștigat bani.
Isus a spus o pildă despre un om care a vrut să câștige bani. Înainte de a pleca într-o
călătorie, el și-a dat banii lui slujitorilor, pentru a investi astfel încât să
câștige mai mulți bani cât el era
plecat. El știa ce putea face fiecare slujitor și știa cât să dea fiecăruia pentru a investi. Matei
25:14,15.
Când Isus a spus această pildă,
chiar și un singur talant era o sumă
mare de bani. Ce au făcut slujitorii cu
cei cinci și cei doi talanți primiți? Versetele 16,17.
GÂNDEȘTE-TE: Cum au demonstrat cei doi
slujitori că doreau să-i facă pe plac stăpânului
lor? Știai că și tu ai primit talanți care valorează mult
mai mult decât cei din pilda spusă de Isus?
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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

LUNI

Isus a spus o pildă despre trei slujitori. Stăpânul
le-a dat niște talanți pentru a-i investi cât
2 lor
timp el era plecat într-o călătorie. Cei cu cinci
și cu doi talanți au câștigat încă pe atât. Ce părere
ai despre omul care a primit un singur talant? Matei
25:18.
Ce a făcut stăpânul când s-a întors acasă din călătorie? Versetul 19.
Mai întâi, cel care a primit cinci talanți i-a spus stăpânului său că a câștigat alți cinci talanți. După aceea,
cel care a primit doi talanți a spus că și el a câștigat alți
doi talanți. Crezi că cei doi slujitori au fost fericiți când
au plecat? Versetele 20–23.
Apoi, ce a spus al treilea slujitor despre talantul lui?
Versetele 24,25.
A fost mulțumit stăpânul? Desigur că nu. El a spus
despre slujitorul acesta că este viclean și leneș, și avea
dreptate. Slujitorul ar fi putut cel puțin să pună la lucru
talantul în bancă. Banca l-ar fi plătit pe slujitor
21
pentru că i-a lăsat să folosească banii. Aceasta
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se numește „dobândă”. În schimb,
el a ascuns talantul în pământ, de
unde nu a scos
nimic. Versetele
26,27.
Așa că stăpânul
a luat singurul
talant de la acel slujitor și l-a dat celui
cu zece talanți.
Dacă folosim cu
înțelepciune ceea
ce avem deja,
atunci ni se poate
încredința mai mult. Versetele 28,29.
GÂNDEȘTE-TE: Isus vorbea doar despre cum să
câștigi bani? Talanții pe care ni-i dă Isus chiar
valorează mai mult decât cei din poveste? Vom descoperi.

MARȚI

Pilda lui Isus despre talanți nu era doar despre
Banii nu pot cumpăra nici măcar unul din
3 bani.
talanții pe care îi primim de la El.
Când Isus a fost pe pământ, El ne-a arătat cum să
fim slujitori credincioși și cum să ne folosim talentele
pentru ca Împărăția Lui să crească. El a dat talente fiecărei persoane și, la fel ca slujitorii din pildă, fiecare
persoană alege ce să facă cu talanții dați de El.
Mulți oameni cred că talentele îi fac pe oameni să
poată cânta cu glasul, la pian,
să poată picta sau desena, să ia
note bune sau să facă anumite
lucruri mai bine decât ceilalți.
Unii cred că nu au niciun
talent pentru că nu pot face
lucruri speciale, cum fac alții.
Dar ceea ce majoritatea oamenilor consideră a fi talente speciale nu sunt de fapt cele mai
importante.
Există două lucruri foarte
importate pe care Isus vrea
ca noi să nu le uităm. În
primul rând, nici măcar un
talent nu ne aparține nouă.
Toate Îi aparțin lui Isus. În
al doilea rând, Isus ne lasă să
alegem pentru cine vrem să
ne folosim talentele.
Dacă nu am ales să le
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folosim pentru Isus, Satana le va folosi pentru a ne
distruge.
GÂNDEȘTE-TE: Ce talente avem noi? Capacitatea de a gândi și a vorbi este un talent? Dar
ceea ce noi numim influență? A avea influență înseamnă
că lucrurile pe care le spunem sau facem îi pot ajuta pe
ceilalți să ia hotărâri bune sau rele. Cu toții avem talentul
influenței. Avem cu toții minute sau ore pe care să le folosim cu înțelepciune sau să le irosim? Dar sănătatea? Ascultăm de legile sănătății? De ce? 1 Corinteni 6:19,20. A
putea câștiga bani este și acesta un talent. Dar ne amintim că banii nu sunt cu adevărat ai noștri? Cum ar trebui
să îi folosim? 1 Timotei 6:17-19. Citește din nou ultimul paragraf și numără tu câte din aceste talente ai.

MIERCURI

Poți enumera câteva talente pe care ți le-a dat
Să ne gândim la cele pe care le-am
4 Dumnezeu?
menționat ieri și să vedem dacă le folosim pentru
a ne ajuta pe noi sau pentru a-L ajuta pe Isus.
Gândirea și vorbirea. Este important să învățăm și
să gândim? Citești, asculți sau urmărești lucruri care
vor da naștere la gânduri bune în mintea ta? Rostești
cuvinte politicoase, blânde și pline de voioșie? Când te
adresezi unui grup de oameni, încerci să vorbești cât se
poate de bine? Sau spui în grabă ce vrei să spui în așa
fel încât ceilalți nici măcar nu te pot înțelege? Oamenii
te observă pe tine și modul în care spui lucrurile în loc
să fie atenți la ce spui?
Influența. Îți amintești că tot ce faci și spui vă ajută
pe tine și pe ceilalți să luați hotărâri bune sau greșite?
Timpul. Toată lumea are
timp? Da. Cu toții avem la
dispoziție același număr de
secunde, minute și ore în fiecare zi. Toți trebuie să alegem
cum vrem să le folosim.
Copiii trebuie să își petreacă
timpul îndeplinindu-și îndatoririle, mergând la școală
și altele. Adulții își petrec și
ei timpul ocupați cu diverse
lucruri. Dar ne putem irosi
timpul când nu facem tot ce
putem mai bine în îndeplinirea acestor lucruri?
Sănătatea. Cei mai mulți
dintre noi cunoaștem legile
sănătății. Dar câți dintre
oameni învață să le și respecte?
Dacă pierdem acest talant,
toate celelalte au de suferit.
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Banii. Citește din nou Maleahi 3:8-10 pentru a-ți
reaminti ce face Dumnezeu când noi investim banii
Lui cu înțelepciune. Binecuvântările pe care El le promite vor fi și mai minunate decât banii.
GÂNDEȘTE-TE: Tu cum vei investi talanții pe
care ți i-a încredințat Dumnezeu?

JOI

În următoarea Sa relatare, Isus a comparat oamecu oile și caprele. Fermierii despart oile de
5 nii
capre când este vremea să tundă oile, deoarece
caprele nu au lână. La sfârșitul lumii, vor exista doar
două grupe de oameni. Cei care vor fi ales Împărăția
lui Dumnezeu vor fi în grupul numit „oi” și cei care
vor fi ales împărăția lui Satana vor fi în grupul numit
„capre”. Matei 25:31-33.
Ce le va spune Isus „oilor” de la dreapta Sa? Versetele 34–36.
Cât de surprinși vor fi acești oameni! Doar cei care
au fost în viață când Isus era pe pământ L-au văzut
față în față. Cum
anume lucrurile
bune făcute altora,
de fapt, I-au fost
făcute Lui? Versetele 37–39.
Cât de mult
diferă acești oa
meni de farisei!
Unii oameni sunt
totuși la fel ca fariseii, care se credeau buni în comparație cu ceilalți. Ei cred că vor fi în Împărăția lui
Dumnezeu datorită
lucrurilor pe care le
fac. Dar doar datorită a ceea ce a făcut
Isus pentru noi va fi
vreunul dintre noi
acolo.
Cei de la dreapta
lui Isus au făcut și ei
multe lucruri bune;
dar le-au făcut pen
tru că Îl iubesc pe Isus și au avut dragostea Lui în inimile lor. Cât de bucuroși vor fi când vor afla că Isus
este atât de recunoscător pentru lucrurile bune și frumoase pe care le-au făcut celorlalți de parcă I le-ar fi
făcut Lui! Versetul 40.
GÂNDEȘTE-TE: Ne putem da seama întotdeauna care este motivul adevărat pentru care
unii oameni fac anumite lucruri? Nu. Dar Isus știe? Care
ar trebui să fie motivul nostru?
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VINERI

Isus vorbea despre cum va fi la sfârșitul lumii,
ce fiecare persoană va fi ales în ce împărăție
6 după
să fie. Mai întâi, El a vorbit despre „oi”, adică cei
care au ales să-I permită Duhului Sfânt să le schimbe
inima egoistă și să îi învețe să fie asemenea lui Isus.
Apoi, El a vorbit
despre „capre”, aceia
care credeau că merită
să fie în Împărăția lui
Dumnezeu. Dar au
refuzat să asculte de
Duhul Sfânt, așa că au
rămas la fel de egoiști.
Isus nu poate binecuvânta oamenii egoiști. Ei nu vor fi în Împărăția Sa
deoarece nu ar fi fericiți acolo. Ce le va spune Isus acestor oameni? Matei 25:41.
Ei vor fi pedepsiți împreună cu Satana și îngerii lui.
Apoi Isus a arătat cât de diferiți erau ei de primul grup.
Versetele 42,43.
În relatare, al doilea grup a pus întrebări ca și primul
grup, iar Isus le-a răspuns tot identificându-Se cu
oamenii în nevoie.
Versetele 44,45.
Cei din al doilea
grup au fost de asemenea surprinși de
răspunsul lui Isus.
Neavând dragostea lui
Dumnezeu în inima
lor, ei nu se comportaseră cu oamenii
cum ar face-o Isus, ci
au manifestat indiferență la nevoile lor.
Doar dragostea lui
Dumnezeu din inima
noastră ne ajută să
iubim și să le slujim
oamenilor, să fim buni chiar și cu vrăjmașii noștri.
Al doilea grup va muri împreună cu Satana și îngerii
lui. Primul grup va trăi pentru totdeauna cu Isus. Versetul 46.
GÂNDEȘTE-TE: Cum am putea să facem parte
din grupul cel bun? Ce talanți avem cu toții?
Cum ne putem folosi talanții pentru a-i ajuta pe ceilalți
să fie și ei în grupul cel bun?
Studiu suplimentar: Matei 25:14-46; Viața lui Iisus,
pp. 637–641; Parabolele Domnului Hristos,
pp. 325–365.
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COLȚUL CU POVEȘTI

Doctorul Nutriție
Adaptare după God’s Eight Doctors Keep You Healthy and Happy, de Janna Smith

O

alimentație bună este foarte importantă pentru a
ajuta organismul să funcționeze bine. Când cineva
își cumpără o mașină, prima dată verifică manualul
utilizatorului, pentru a vedea ce tip de combustibil trebuie
să folosească. Dumnezeu ne-a dat și nouă un manual al utilizatorului, Biblia.
În Geneza 1:29, Dumnezeu ne-a
dat instrucțiuni cu privire la hrana
noastră. Dumnezeu a prevăzut ca tu
să consumi alimente naturale, precum
cereale, fructe, legume și nuci.
Din nefericire, majoritatea nu ur
mează manualul utilizatorului pentru
organismul lor. O mare greșeală pe
care mulți oameni o fac este consumul unei cantități
prea mari de zahăr. Un american de rând consumă în
medie 45 de kilograme de zahăr pe an!
• Zahărul aduce doar calorii goale, nu conține nimic
hrănitor pentru organism.
• Zahărul te face irascibil, pentru că mai întâi crește
nivelul glicemiei, după care face să scadă brusc.
• Zahărul îți slăbește capacitatea de a lupta cu bacteriile, deoarece împiedică globulele albe să funcționeze
corespunzător.
• Zahărul te face să te îngrași. Gustările frecvente din
bomboane și gogoși fac să crească mult nivelul zahărului. Apoi ajungi la un nivel foarte scăzut. Acest
lucru îți dă senzația de foame; atunci vrei o altă gustare dulce.
Majoritatea oamenilor nici măcar nu își dau seama
că folosesc atât de mult zahăr. Acesta este ascuns în
aproape toate alimentele preparate. Oamenii sunt înșelați pentru că adesea alimentele cel mai puțin nutritive ascund cel mai mult zahăr. Dar aceste alimente au
o reclamă foarte bună. Cerealele uscate pentru micul
dejun sunt adesea pline de zahăr. Chiar și gustări
precum biscuiții sărați și supele preparate conțin zahăr!
De exemplu, o doză
de suc acidulat conține
11 lingurițe de zahăr și o
tabletă de ciocolată
conține 15 lingurițe de zahăr!

Chiar și fulgii de cereale pentru micul
dejun pot avea mult zahăr adăugat.
Atunci ce să facem?
• Citește eticheta pentru a afla ce se
ascunde în alimentele pe care le
consumi.
• Consumă alimente în stare naturală, așa cum le-a făcut Dumnezeu.
• Bea apă în loc de sucuri acidulate.
Dumnezeu spune: „Fiule, mănâncă miere, căci este
bună, și fagurele de miere este dulce pentru cerul gurii
tale” (Proverbele 24:13).
Nu trebuie să renunți total la zahăr, dar folosește-l
rar. Dacă îți prepari sin
gur desertul, poți controla cât de mult zahăr
folosești. Adesea poți
folosi mai puțin zahăr
decât scrie în rețetă.
Doar încearcă.
Ca desert ușor și sănătos, poți alege un măr
delicios sau niște fructe
congelate. Nu ezita să
îți folosești creativitatea
pentru a prepara acele
deserturi sănătoase și
delicioase, pentru care
organis
mul tău îți va
spune „mulțumesc”.
Additional resources: 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
Unless otherwise noted, Scripture quotations are from the NKJV.
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TRIMESTRUL 2 #20_14 mai

Ultima cină
DUMINICĂ

Treisprezece oameni s-au adunat în jurul mesei
cameră de sus a unei case din Ierusalim.
1 într-o
Ei erau acolo pentru o cină specială, pe care israeliții o sărbătoreau în fiecare an. Cine erau acești
oameni? De ce era cina atât de specială? Luca 22:8-14.
Prima cină de Paște se servise în urmă cu multe sute
de ani, în seara în care Dumnezeu i-a eliberat pe israeliți din robia egiptenilor nemiloși. În acea seară, îngerul morții „a trecut pe lângă” casele israeliților, deoarece
ei au stropit ușiorii caselor cu sângele mielului pascal.
Întâii lor născuți erau în siguranță.
Dar primii copii din fiecare casă a egiptenilor, care
nu avea sânge pe ușiorii casei, au murit în acea seară.
Exodul 12:23.
În acea seară, cu mult timp în urmă, fiecare familie de israeliți era pregătită să plece din Egipt. Ei aveau
încălțămintea în picioare și s-au grăbit în timp ce au
servit masa de Paște. Dar totul a fost diferit în momentul în care Isus și ucenicii Lui au sărbătorit Paștele. Ei
au mâncat fără să trebuiască să se grăbească. Acum nu
erau în pericol cum au fost israeliții în urmă cu mult
timp în acea seară în Egipt.
Sărbătorile pascale au fost întotdeauna momente
speciale pentru Isus și ucenicii Lui, deoarece ei puteau
vorbi împreună în liniște fără să aibă mulți ascultători
în preajmă. Dar această ocazie era diferită. Isus era trist
și ceva Îl tulbura.
GÂNDEȘTE-TE: Ce credeau ucenicii și acum că
va face Isus? Ce simțăminte aveau încă ei unii
față de alții?
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TEXT DE MEMORAT:
„Pentru că Eu v-am dat o pildă,
ca și voi să faceți cum am făcut Eu.”
Ioan 13:15

LUNI

Isus și ucenicii Săi erau gata să servească cina de
Dar ei nu erau cu adevărat pregătiți. Pe
2 Paște.
lângă faptul că încă erau convinși că Isus urma să
devină rege în curând, ei erau geloși unii pe alții. Se
grăbiseră să prindă cele mai bune locuri la masă. Iuda
reușise să se așeze la stânga lui Isus; Ioan era la dreapta
Lui. Deloc surprinzător faptul că Isus era trist! Luca
22:24.
Obiceiul era ca un slujitor să spele picioarele celor
veniți la cina specială. Ligheanul, apa și prosopul erau
pregătite, dar nu era niciun slujitor. Nici măcar unul
dintre ucenici nu era dornic să îndeplinească munca
unui slujitor.
Isus a așteptat, dar ucenicii se comportau de parcă ei
nu aveau nimic de făcut. Într-un final, Isus S-a ridicat
tăcut și Și-a dat jos haina, ca nu cumva să Îl încurce.
Și-a încins mijlocul cu prosopul și a turnat apă în
lighean. Apoi El a mers spre Iuda și i-a spălat lui picioarele mai întâi. Ioan 13:3-5.
Îți poți imagina cât de repede s-au schimbat
25
simțămintele acestor ucenici? Dintr-odată, și-au
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dat seama cât de mândri și răi erau și că unul dintre
ei ar fi trebuit să facă munca unui slujitor. Creatorul
întregului univers le spăla picioarele murdare!
GÂNDEȘTE-TE: Tu cum te-ai fi simțit dacă ai
fi fost unul dintre
ucenici? Aveau ei nevoie de
o schimbare? Crezi că ce a
făcut Isus a fost mai bine
decât să îi mustre pentru
mândria lor? De ce?

MARȚI

alții. Prin spălarea picioarelor ucenicilor, Isus ne învață
o lecție foarte importantă despre a fi smerit și a avea
o inimă curată. Tuturor, în afară de unul dintre ucenici, le-a părut rău pentru simțămintele greșite pe care
le aveau unii față de alții.
Versetele 10–15.
G Â N D E Ș TE-TE: Este na
tural să fii egoist și mân
dru? Au existat momente
când ceilalți au făcut lu-
cruri pe care ar fi trebuit
să le faci tu? Te-ai comportat vreodată cu mama ta
ca și cu o slujitoare? Cum?

Ucenicii veniseră
masa pascală cu
3 lasimțăminte
de
mândrie, supărare și geloMIERCURI
zie. Dar, dintr-odată,
Isus tocmai spălase
totul s-a schimbat când
picioarele uceniciIsus a început să le spele
© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
4
lor Lui la cina paspicioarele. Și a început cu
cală. Chiar în ziua următoare, El urma să fie Mielul de
picioarele lui Iuda, deși știa că el mersese la preoți și la
conducători de două ori și acceptase să îi ajute să Paște care trebuia să moară pentru a ne salva.
Dar Isus nu Se gândea la El Însuși; El Se gândea
găsească o modalitate de a-L prinde pe Isus cu forța.
la scumpii Lui ucenici. Ei nu știau că Paștele pe care
Preț de câteva secunde, iubirea plină de bunătate a
îl sărbătoreau în acea seară avea să fie ultimul care să
lui Isus a topit inima lui Iuda. El aproape că I-a mărmai aibă o semnificație. După moartea lui Isus, Paștele
turisit lui Isus ce făcuse. Dar apoi, dintr-odată, s-a
răzgândit și a lăsat ca mândria să îl împiedice să-și recu- nu mai trebuia să le reamintească oamenilor că Mesia
urma să vină și să moară.
noască păcatul îngrozitor.
În schimb, Isus a început o ceremonie nouă, care
Ucenicii erau cu toții șocați de comportamentul lui
să ia locul Paștelui. Era o modalitate de a ne reaminti că
Isus. Când a venit rândul lui Petru ca Isus să îi spele
picioarele, probabil că el și-a tras picioarele. Ce a spus El a murit pentru noi și că va reveni să ne ia în Împărăția Tatălui Său. Prima
el și cum i-a răspuns Isus?
parte a acestei noi ceremoIoan 13:6-9.
nii este spălarea picioarelor.
Petru Îl iubea pe Isus.
Partea următoare este slujba
Dar el nu știa cât de slab
de împărtășire, sau Cina
era și că avea atât de multe
Domnului, și Isus ne-a pre
lucruri de schimbat. De
zentat semnificația ei în
asemenea, nu înțelegea că
Matei 26:26-29.
singur nu se putea schimba.
Sucul pur de struguri ne
Isus i-a explicat că botereamintește de sângele dătăzul înseamnă renunțarea
tor de viață al lui Isus, sânge
la felul greșit de viețuire și
vărsat pentru noi. Doar
hotărârea de a trăi o viață
datorită jertfei Lui păcatele
curată, dar că acest lucru
noastre pot fi iertate. El a
este posibil doar cu ajutorul © sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
luat pedeapsa îngrozitoare
lui Dumnezeu. Știai că nu e
pe care o meritam, pentru ca noi să putem fi salvați.
nevoie să ne botezăm ori de câte ori facem un lucru
Pâinea are menirea de a ne reaminti de trupul Său,
rău? Spălarea picioarelor la Sfânta Cină este o amintire
a botezului. Cei mari își spală picioarele unii altora și în care El a purtat păcatele noastre pe cruce. Acolo,
El a fost străpuns și răstignit pentru noi. Pâinea este
apoi își cer iertare pentru greșeli. Dacă există lucruri
făcută fără drojdie, deoarece drojdia reprezintă păcatul.
pentru care trebuie să ne cerem iertare, să avem
1 Petru 2:24; 1 Corinteni 11:23,24.
curaj! Isus ne iartă dacă și noi ne iertăm unii pe
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Isus este Pâinea vieții, și viața Sa este în Cuvântul
Său. Când noi studiem Cuvântul Său și când imităm
viața Sa desăvârșită, Duhul Sfânt ne schimbă și ne ajută
să ne asemănăm tot mai mult cu El. Ioan 6:35,63.
GÂNDEȘTE-TE: Isus iubește copiii la fel de
mult cum îi iubește pe maturi. El este foarte
bucuros când aceștia devin parte a familiei bisericii Sale.
Atunci ei pot lua parte la ceremonia nouă pe care le-a
exemplificat-o ucenicilor Săi în acea seară. Redă în cuvintele proprii semnificația lucrurilor pe care le facem în
cadrul acestor ceremonii.

JOI

Isus i-a învățat pe ucenicii Lui o ceremonie
care să înlocuiască Paștele. Iuda și ceilalți
5 nouă,
au luat sucul de struguri și pâinea. Dar el avea
gânduri îngrozitoare. Isus a spus că nu toți ucenicii
erau „curați”, astfel că Iuda și-a dat seama că Isus știa ce
plănuia el să facă.

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Isus îl iubea pe Iuda și Își dorea nespus ca el să se
schimbe înainte să fie prea târziu. După ce Isus a explicat despre sucul de struguri și pâine, ucenicii și-au dat
seama că El era tulburat. Toți au fost tăcuți. Apoi Isus a
spus ceva care i-a șocat pe toți. Matei 26:21.
Ucenicii se întrebau de ce vreunul dintre ei ar vrea
să Îl trădeze pe Isus. Dar El întotdeauna a spus adevărul, așa că ei voiau să știe cine putea să facă așa ceva.
Versetul 22.
Petru a simțit că ei trebuiau să știe despre care dintre
ei vorbea Isus, așa că l-au îndemnat pe Ioan să Îl întrebe
pe Isus. Ioan 13:22-26.
Iuda a luat mâncarea pe care le-a dat-o Isus și a
mâncat, dar el nu a auzit ce i-a spus Isus lui Ioan. El a
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rămas tăcut în momentul în care toți ceilalți s-au întrebat: „Oare eu sunt?” Ce a făcut Iuda când toți ceilalți
ucenici priveau spre el și cum i-a răspuns Isus? Matei
26:25.
Prin răspunsul la întrebarea lui Iuda, Isus a arătat că
știa că Iuda urma să Îl trădeze. În acel moment, Iuda
mai avea o șansă de a se pocăi și de a-și mărturisi greșeala. Încă nu era prea târziu.
GÂNDEȘTE-TE: De ce ar trebui să ascultăm
întotdeauna de Duhul Sfânt când El ne reamintește că ceea ce facem este greșit? Iuda a devenit rău dintr-odată sau a devenit așa puțin câte puțin?

VINERI

Isus i-a oferit lui Iuda orice șansă posibilă să se
Dar, de fiecare dată, el a refuzat cu
6 schimbe.
încăpățânare. Acum el a făcut alegerea greșită
finală. După ce i-a dat bucata de pâine lui Iuda, ce a
spus Isus? Ioan 13:27.
Ceilalți ucenici încă nu își dădeau
seama ce se întâmpla. Versetele 28–30.
Când Iuda a plecat, afară era întuneric; dar în mintea lui, era beznă totală.
El alesese întunericul și a întors spatele
luminii lui Isus. Nu își dădea seama că
trăia ultimele ore ale vieții sale. Înainte
de seara următoare, atât el, cât și Isus
urmau să moară.
Iuda a plecat grăbit din cameră pentru
a se pregăti să Îl trădeze pe Isus. Preoții îl
plătiseră deja cu treizeci de arginți pentru
acest lucru. Cât de trist că el a iubit banii
mai mult decât L-a iubit pe Isus!
Poate că Iuda a crezut că, dacă Isus
oricum urma să fie răstignit indiferent de
ce făcea el, putea să aibă el parte de banii
pe care preoții și conducătorii i-au dat.
Dar Iuda era sigur că Isus urma să
scape de vrăjmașii Lui, așa cum făcuse de multe ori înainte. Apoi, s-a gândit el, Isus urma să devină împărat și
oamenii aveau să îl laude pe Iuda pentru că a ajutat la
acest lucru. Și, în plus, avea și banii primiți de la preoți.
GÂNDEȘTE-TE: Ce părere ai despre Iuda? Poți
enumera câteva lucruri pe care unii oameni le
iubesc mai mult decât Îl iubesc pe Isus?
Studiu suplimentar: Matei 26:14-30; Marcu 14:10-26;
Luca 22:1-30; Ioan 13:1-35; 14:1-31; Viața lui Iisus,
pp. 642–672.
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COLȚUL CU POVEȘTI

Doctorul Exercițiu fizic
Adaptare după God’s Eight Doctors Keep You Healthy and Happy, de Kymberlee Smith

A

i văzut vreodată doi cățeluși jucându-se și zbenguindu-se împreună? Când
Dumnezeu a făcut animalele și oamenii, în ziua a șasea a săptămânii creației,
El i-a creat pe toți pentru a fi activi. Pentru animale este firesc și natural să fie
active. Dumnezeu le-a creat în așa fel încât să crească și să fie sănătoase.
Când i-a creat pe
Adam și pe Eva, Dumnezeu de îndată le-a dat
o lucrare pe care să o
facă pentru a se menține
activi. El le-a spus să aibă
grijă de grădină. Și în
prezent grădinăritul este
o modalitate excelentă
de a face mișcare. Dacă
te simți obosit sau leneș
sau dacă nu poți gândi, fă
mișcare, și curând simțămintele ți se vor schimba.
Exercițiul fizic regulat...
• Ajută la formarea celor 640 de
mușchi și îi întărește.
• Te ajută să digeri hrana mai bine
și să îți menții greutatea normală.
• Întărește mușchii inimii. Asta
înseamnă că riscul de a suferi un
infarct scade.
• Te ajută să ai o stare de spirit bună, îți dă mai
multă energie și te ajută să înveți mai bine.
• Îți întărește cele 206 oase prin faptul că le ajută să
își păstreze calciul și alte minerale importante.
• Îți ajută sistemul imunitar să funcționeze mai
bine. Asta înseamnă că nu te vei îmbolnăvi și nu
vei răci la fel de des.
• Îți ajută sângele să circule mai bine. O sănătate
bună depinde de o bună circulație a sângelui.
Există multe modalități minunate de a face exercițiu fizic. De exemplu: înotul, mersul pe jos, munca
în curte, mersul cu bicicleta și grădinăritul. Un lucru
pe care să nu îl uiți este că ai nevoie de cel puțin
30 de minute de exercițiu fizic în fiecare zi. În afară

de acestea, sunt multe mo
dalități prin care poți face
exercițiu fizic prin activitățile
zilnice. Iată câteva idei: alege
scările, nu liftul. Oferă-te să
speli mașina cu mâna în loc
să o duci la spălătorie. Oferă-te să dai cu aspiratorul în
locul părinților. Sugerează o
plimbare de familie seara,
pentru a petrece timp împreună cu cei dragi.
Completează spațiile libere:
•

•
•

Exercițiul fizic regulat îți conferă
mai multă ______________.
• Exercițiul fizic îți ajută sângele să
_________ mai bine.
• Exercițiul fizic te ajută să fii sănătos prin faptul că ajută sistemul
___________ să lucreze mai bine.
O sănătate bună depinde de o _____________
bună.
Exercițiul fizic întărește oasele prin faptul că le ajută
să păstreze _____________.
Imunitar
Bancă de cuvinte: Circulație
			Calciu		Circule
			Energie

Additional resources: 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
Unless otherwise noted, Scripture quotations are from the NKJV.
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Isus Se roagă
în Ghetsimani
DUMINICĂ

Timp de sute de ani sărbătoarea pascală i-a reapoporului lui Dumnezeu că Fiul Său
1 mintit
urma să vină și să moară în locul nostru.
Isus le-a dat ucenicilor Săi o ceremonie nouă, care să
înlocuiască sărbătoarea pascală. Aceasta ne ajută să ne
amintim de moartea Lui pentru noi. Când ne spălăm
unii altora picioarele, ne reamintim că, atunci când îi
iubim și îi iertăm pe ceilalți, El ne poate ierta. Sucul de
struguri și pâinea, care era fără drojdie, ne reamintesc
că El Și-a dat viața pentru noi.
Înainte de a pleca din camera de sus, Isus și ucenicii
Săi au cântat o cântare. Apoi, pe drum spre Muntele
Măslinilor, Isus i-a avertizat pe ucenici că, din cauza
lucrurilor îngrozitoare care urmau să aibă loc în acea
noapte, ei aveau să fugă cu toții ca niște oi înspăimântate. Marcu 14:26-28.
Ucenicii au fost atât de șocați la gândul acesta încât
de-abia au auzit ce le-a spus El despre învierea din
morți și întâlnirea cu ei în Galileea. Petru a spus că el
nu Îl va părăsi niciodată, chiar dacă toți ceilalți ar face
asta. A spus că ar fi gata chiar să moară pentru El. La
fel au afirmat și toți ceilalți. Versetele 29–31.
Isus știa că ei chiar credeau ce
spuneau. Dar El îi cunoștea mai
bine decât se cunoșteau ei pe ei
înșiși.
GÂNDEȘTE-TE: Ne cu
noaște Isus pe fiecare dintre
noi mai bine decât ne cunoaștem
noi? Părinții noștri ne cunosc mai
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TEXT DE MEMORAT:
„Vegheați și rugați-vă, ca să nu
cădeți în ispită.” Matei 26:41
bine decât ne cunoaștem noi pe noi înșine? De ce sunt ei
atât de răbdători cu noi?

LUNI

Isus și ucenicii Lui au pornit spre Grădina Ghetpe panta de vest a Muntelui Măslinilor.
2 simani
La lumina lunii, ei au văzut o viță-de-vie aproape
de drum. Ce a spus El în timp ce arăta spre viță? Ioan
15:5.
Noi trebuie să depindem de Isus tot așa cum mlădițele depind de viță. Doar așa ramurile puteau să își păstreze viața și puteau să dea un rod delicios. Când noi
depindem de Isus, vom aduce
roadele ascultării pline de iubire.
Dar dacă nu depindem de Isus și
alegem să urmăm propria cale,
noi devenim asemenea unor vițe
moarte. Versetul 6.
Acum citește ce a spus Isus în
versetul 12. Se aseamănă cu ce a
spus El în Ioan 13:34? Care este
diferența?
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GÂNDEȘTE-TE: De ce a spus Isus că este o
poruncă „nouă”? Fiecare din ultimele două versete pe care le-ai citit au aceleași cuvinte la final, „cum
v-am iubit Eu”? Ucenicii se iubeau unii pe alții așa cum
îi iubea Isus? Nu. Și tocmai de aceea această poruncă era
nouă pentru ei. Cum crezi că poți respecta mai bine
această poruncă „nouă”?

GÂNDEȘTE-TE: Cum ar fi dacă ai simți vina
pentru lucrurile greșite făcute de prietenii tăi și
totodată și vina ta? Îți poți imagina cât de îngrozitor ar
fi? Tocmai de aceea nu este deloc surprinzător că nu ne
putem imagina cum S-a simțit Isus în acea noapte.

MARȚI

Petru, Iacov și Ioan erau în Grădina Ghetsimani
Isus, iar El era suficient de aproape încât ei să
4 cu
Îl poată vedea și auzi. Le-a cerut să rămână treji
și să se roage (să vegheze) pentru El. Marcu 14:33,34.
Nimeni nu poate înțelege ce se întâmpla cu Isus
în acea noapte. Ah, cât de îngrozitor trebuie să fi fost!
Chinurile prin care a trecut L-ar fi omorât dacă Tatăl
Lui ceresc nu I-ar fi dat mai multă putere să le suporte.
Sute de ani oamenii au jertfit miei nevinovați, și acei
miei Îl reprezentau pe Isus. Când își mărturiseau păcatele, puneau mâinile pe capul mielului. Asta însemna
că ei credeau că Dumnezeu avea să pună păcatele lor
asupra lui Isus. Isaia 53:6.
Isus urma să devină om, dar fără să păcătuiască.
Apoi, din cauză că
păcatele noastre erau
puse asupra Lui, El
avea să moară simțindu-Se cu totul despărțit de Dumnezeu și
de dragostea Sa. Acea
moarte era pedeapsa
pentru păcatele noastre. El urma să fie
Mielul lui Dumnezeu, și păcatele noastre
aveau să Îl omoare, în
loc să ne omoare pe
noi, la fel cum mieii
erau uciși în locul
celor care își mărturiseau păcatele punând
mâna peste capul mielului.
Acum era momentul ca asupra lui Isus, adevăratul
Miel, să fie puse păcatele întregii lumi de parcă El ar fi
făcut fiecare din acele fapte greșite. Tocmai de aceea El
era la pământ, plângând și implorându-L pe Tatăl Său
ceresc să ia îngrozitoarea vină a păcatelor tuturor. Dar,
în același timp, El știa că dacă nu lua păcatele noastre ale tuturor și nu primea moartea ca rezultat, aceste
păcate aveau să ne omoare pe noi în locul Lui. Cu
toții aveam să fim pierduți pentru totdeauna. Marcu
14:35,36.

Isus vorbea cu ucenicii Lui în timp ce se îndrepspre Grădina Ghetsimani. Ucenicii au
3 tau
dormit în acea grădină de mai multe ori în timp
ce Isus a petrecut toată noaptea rugându-Se în apropiere. Dar, de această dată, pe măsură ce se apropiau de
grădină, Isus a devenit tot mai tăcut și mai trist. Totul
era schimbat la El. Părea că purta cu El ceva atât de
greu încât șchiopăta și abia mai putea merge. Îi era greu
să mai pășească. Gemea. De două ori chiar ar fi căzut
dacă ucenicii nu L-ar fi ținut. Ei se întrebau de ce era
El atât de trist, dar le era teamă să Îl întrebe.
Isus i-a lăsat pe câțiva din ucenicii Lui aproape de
intrarea în grădină și i-a luat
pe Petru, Iacov
și Ioan împreună cu El puțin
mai departe în
grădină. Matei
26:36,37.
Nimeni nu
putea înțelege ce
se întâmpla cu
Isus; dar ah, cât
de mult Își dorea
El să aibă prietenii aproape să se
roage pentru El!
Versetul 38.
Apoi Isus a
mers puțin mai departe în grădină, dar cei trei prieteni
speciali ai Lui Îl puteau vedea și auzi. De obicei artiștii
Îl redau pe Isus îngenuncheat lângă o piatră mare în
timp ce Se ruga în acea noapte în grădină. Dar, de fapt,
unde Se afla El? Marcu 14:35.
Ai făcut vreodată ceva greșit și după aceea te-ai
simțit atât de vinovat încât nu ai mai suportat? Cum
te-ai simțit după ce ai mărturisit greșeala făcută? Ai
simțit o mare ușurare? Da. Întotdeauna. Vina este o
povară îngrozitoare pe care să o purtăm în mintea noastră. Dar gândește-te. Singur, în acea noapte, Isus purta
toată vina și toate păcatele oamenilor care au
trăit vreodată. Și nu exista vreo persoană căreia să
30
i-o dea sau cu care să o împartă.
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MIERCURI

GÂNDEȘTE-TE: Ce crezi că încerca Satana din
răsputeri să facă în acea noapte?
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JOI

În Grădina Ghetsimani, Isus suferea și Se ruga.
era singur. Deoarece tânjea după empatie, i-a
5 El
rugat pe trei dintre prietenii Lui speciali să
rămână treji și să se roage pentru El. Dar ei nu au înțeles ce se întâmpla. L-au auzit implorându-L pe Tatăl
ceresc să-I vină în ajutor și ar fi mers la El, dar El le-a
spus să rămână unde erau. Au încercat să rămână treji
și să se roage, dar părea că nu pot face acest lucru.
Isus tânjea după câteva cuvinte de mângâiere din
partea lor. În cele din urmă, El S-a ridicat de la pământ
și a mers descumpănit spre ei, dar ei dormeau. Ce a
spus Isus? Marcu 14:37-40.

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

De trei ori Isus a mers descumpănit spre ucenicii
adormiți și de fiecare dată când i-a trezit, cu greu au
putut să Îl recunoască. Chinul Lui era atât de mare
încât din pori ieșea sânge și se amesteca cu sudoarea
care Îi cădea de pe față la pământ. Greutatea păcatelor
noastre Îl omora. Luca 22:44.
Satana făcea tot ce putea să Îl ispitească pe Isus să
renunțe și să ne lase pe noi să suportăm consecințele
propriilor păcate.
Isus era om, dar era și Dumnezeu și ar fi putut alege
să Se răzgândească și să nu moară pentru noi. Era singurul om care nu păcătuise vreodată și singurul om
care nu merita să moară. Doar dacă alegea să ia păcatele
noastre asupra Sa, ca și cum le făcuse El, putea să ne
salveze. Și doar El putea face acest lucru. El trebuia să
aleagă dacă să ne salveze sau să ne lase pradă pierzării.
Păcatele noastre Îl omorau și El tânjea să se găsească o
altă cale de a ne salva. Dar nu exista nicio altă cale. De
fiecare dată când S-a rugat, El a ales să urmeze planul
de a ne salva.
GÂNDEȘTE-TE: Ești recunoscător? De ce nu Îi
spui acest lucru chiar acum lui Isus?
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VINERI

Isus a ales să urmeze planul de a ne salva, deși
lucru era atât de greu încât Îl omora. Nicio
6 acest
ființă omenească nu ar fi putut trece prin ce I se
întâmpla lui Isus și să trăiască. Dacă Dumnezeu nu ar
fi trimis un înger să Îi dea mai multă putere lui Isus, El
ar fi murit chiar acolo în grădină. Luca 22:43.
În timp ce oamenii dormeau, tot universul privea.
Ei l-au văzut pe Satana și pe îngerii lui tăbărând în
jurul lui Isus. Ei au văzut că Isus i-a găsit pe ucenici
dormind. Ei L-au privit cum a luat hotărârea finală de
a urma planul de a ne salva cu prețul vieții Sale.
Dintr-odată, a apărut o lumină strălucitoare și un
înger puternic s-a văzut lângă Isus. Era același înger
care a luat locul lui Satana în cer. Îngerul nu putea
schimba ce avea de făcut Isus sau ce simțea El, dar Îi
putea da mai multă putere pentru a putea purta în
continuare povara îngrozitoare a păcatelor noastre.
Îngerul I-a reamintit lui Isus că Tatăl Său ceresc Îl
iubea, că milioane de oameni aveau să aleagă Împărăția
lui Dumnezeu și aveau să fie salvați și că Satana și îngerii lui urmau să fie distruși.
Lumina puternică a îngerului i-a trezit pe ucenici.
Când L-au văzut și L-au auzit, ei au fost siguri că acum
Isus era în siguranță. Dar când Isus a mers încă o dată
la ei, El a trebuit să îi trezească din nou.
Apoi Isus a auzit zgomotul unei mulțimi de oameni
apropiindu-se de grădină. Și El a știut de ce erau acolo.
Matei 26:45,46.
GÂNDEȘTE-TE: Ce crezi că L-a durut cel mai
tare pe Isus înainte de a fi răstignit pe cruce?
Studiu suplimentar: Matei 26:31-46; Marcu 14:27-42;
Luca 22:31-46; Ioan 15:1-18:1; Viața lui Iisus,
pp. 673–694.
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COLȚUL CU POVEȘTI

Doctorul Apă
Adaptare după God’s Eight Doctors Keep You Healthy and Happy, de Kymberlee Smith

A

i putea spăla vasele sau hainele fără apă? Plantele din grădina ta cum ar crește
fără apă? Cât ar putea să te suporte familia ta dacă nu ai face baie? Răspunzând la aceste întrebări, vei observa cât de importantă este apa în tot ce facem.

Dumnezeu a creat lumea să aibă nevoie de foarte
Pielea este cel mai mare organ al nostru, și orgamultă apă. De fapt, la început, când El a creat lumea
nismul tău folosește pielea pentru transpirație. Astfel
noastră, totul era acoperit de apă. În ziua a treia a săp- sunt eliminate multe materii reziduale. Trebuie să faci
tămânii creației, El a despărțit apele în
băi regulate sau dușuri pentru a curăța
oceane, lacuri, râuri și izvoare pentru
bacteriile de pe piele. Dacă nu faci băi
a face uscat. Dumnezeu te-a creat să ai
sau dușuri regulate, impuritățile de pe
nevoie de Doctorul Apă pentru a trăi.
piele pot produce boală.
Fără apă, ai muri după o vreme. OrgaAi nevoie de Doctorul Apă...
nismul tău este 70% apă!
• Pentru a-ți menține organismul
În fiecare zi, organismul tău pierde
curat pe interior și exterior.
apă prin transpirație, respirație și prin
• Pentru a-ți menține organismul la
ceea ce elimină. Trebuie să bei cel puțin
temperatura adecvată.
6-8 pahare de apă în fiecare zi pentru a
înlocui ceea ce se pierde. Dacă lucrezi
• Pentru a menține substanțele chisau te joci afară când este foarte cald,
mice într-un echilibru adecvat.
va fi nevoie să consumi și mai multă
• Pentru a ajuta nervii să trimită
apă, deoarece organismul poate pierde
mesaje peste tot în organism.
până la 8 cești de apă pe oră!
• Pentru a ajuta sângele să circule.
Trebuie să consumi suficientă
apă în fiecare zi
Trasează o linie spre fraza corectă pentru a completa propozițiile.
pentru a te menține curat pe inteOrganismul tău este
organ al nostru.
rior. Unii oameni
Doctorul Apă menține substanțele
sângele să circule mai bine.
cred că, dacă
chimice
din
corp
consumă băuturi
carbogazoase sau
Pielea este cel mai mare
70% apă.
sucuri, este sufiTrebuie să consumi cel puțin
pe interior și pe exterior.
cient. Dar îți poți
Consumul de băuturi răcoritoare
în echilibru.
imagina cum ar fi
să faci o baie în
Doctorul Apă îți menține organismul curat
îți consumă rezerva de apă a organismului.
băuturi carbogaDoctorul Apă ajută
6 sau 8 pahare de apă pe zi.
zoase sau în suc?
Nu ar funcționa,
nu-i așa? BăutuAdditional resources: nature lessons, activities, music,
Bible lessons, Scripture memory, and more.
rile carbogazoase și sucurile nu pot curăța interiorul
My Bible First Copyright © 2015
organismului, cum, de altfel, nu pot curăța nici extePhone: 1-877-242-5317
riorul. De fapt, organismul tău trebuie să folosească
Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org
apa pentru a digera sucurile pline de zahăr.
Unless otherwise noted, Scripture quotations are from the NKJV.
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Lepădarea lui Petru
DUMINICĂ

În Ghetsimani, Isus a urmat cu credincioșie pla
pe care El și Tatăl l-au făcut ca Isus să moară
1 nul
în locul nostru. El dorea să facă acest lucru pentru
ca noi să nu trebuiască să murim. Dar povara îngrozitoare a păcatelor noastre era mai mult decât putea purta
natura Sa umană. Tocmai de aceea, ca răspuns la rugăciunea Sa fierbinte, a venit la El un înger pentru a-I da
mai multă putere. Dacă acel înger nu ar fi venit, Isus ar
fi murit chiar acolo, în Grădina Ghetsimani. Apoi Isus a
mers înapoi la locul în care dormeau Petru, Iacov și
Ioan. În timp ce le vorbea, El a auzit mulțimea apropiindu-se și a știut că Îl căutau pe El. Marcu 14:42,43.
Când au ajuns în locul în care era Isus, El a făcut un
pas și a ieșit în fața ucenicilor. Ce I-a cerut mulțimea să
facă? Ioan 18:4-6.
De ce au căzut toți cei din mulțime la pământ?
Pentru că îngerul puternic, care L-a întărit pe Isus, s-a
pus între El și mulțime. Strălucirea din jurul lui Isus
i-a făcut să se dea înapoi și să cadă ca morți. Isus ar fi
putut scăpa cu ușurință în timp ce ei erau la pământ,
dar nu a făcut-o. Când lumina puternică a dispărut, de
îndată ei s-au ridicat din nou în picioare, și Isus le-a
vorbit din nou. Versetul 7.
Isus a spus mulțimii că, din moment ce El era Cel
pe care Îl căutau, nu ar trebui să îi aresteze și pe ucenici. Cât de iubitor și plin de grijă era El!
Iuda a spus mulțimii că Îl va săruta pe Cel pe care
trebuiau să Îl prindă ei. Marcu 14:44.
Așa că Iuda a venit la Isus, comportându-se de parcă
nu era cu mulțimea. El a luat mâna lui Isus, L-a sărutat
și chiar s-a făcut că plânge din cauza a tot ce se întâmpla. Luca 22:47,48.
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TEXT DE MEMORAT:
„Căci Tu ești bun, Doamne,
gata să ierți.” Psalmii 86:5
GÂNDEȘTE-TE: Cine altcineva mai știa că
Iuda doar se prefăcea că Îl iubește pe Isus?

LUNI

Când cei din mulțime au văzut că Iuda L-a sărupe Isus în acea noapte în Ghetsimani, ei L-au
2 tat
prins cu îndrăzneală pe Isus și au început să Îi
lege mâinile, de parcă era un criminal. Ucenicii erau
șocați și gata să lupte. Luca 22:49.
Petru chiar și-a scos sabia. Ce s-a întâmplat după
aceea? Ioan 18:10.
Acolo, în acea noapte, îngeri buni și îngeri răi priveau scena și Isus i-a spus lui Petru că îngerii Tatălui
Său L-ar fi putut salva de mulțime. Dar dacă El i-ar fi
lăsat să Îl salveze, cum ne-ar mai fi putut salva pe noi?
Matei 26:52-54.
Malhu, slujitorul căruia i-a tăiat Petru urechea, probabil că țipa de durere. Chiar atunci Isus Și-a eliberat
mâinile, care erau ținute de soldați, și a vindecat urechea slujitorului. Luca 22:51.
Ucenicii erau uimiți de faptul că Isus accepta să fie
luat ca prizonier. De ce nu Se salva singur? Ei
33
erau furioși și speriați. Petru, care se lăudase că
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A știut că răspunsul Lui avea să le ofere o scuză
să spună că El trebuia să moară. Toți priveau și
ascultau. Oare va îndrăzni El să spună adevărul?
GÂNDEȘTE-TE: Tu spui adevărul
atunci când știi că îți va pricinui necazuri?

MIERCURI

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

nu Îl va părăsi niciodată pe Isus, a sugerat ca toți să
fugă, deoarece mulțimea ar fi putut încerca să îi prindă
și pe ei. Așa că au fugit cu toții, lăsându-L pe Isus
singur cu acea mulțime de oameni aspri. Marcu 14:50.
GÂNDEȘTE-TE: Este ușor să afirmi: „Eu nu aș
face niciodată acest lucru” când altcineva face
ceva rău? Dar noi Îl rănim pe Isus și îi rănim pe ceilalți
prin acțiunile și chiar prin cuvintele noastre.

MARȚI

Isus era singur cu mulțimea în Grădina Ghetsideoarece ucenicii Lui speriați au fugit și
3 mani,
L-au părăsit.
Cu mâinile legate, Isus a fost dus la Ana, care a fost
înainte marele-preot. Dar acum mare-preot era ginerele
lui, Caiafa. Ana dorea ca Isus să spună că El era Fiul
lui Dumnezeu. Atunci consiliul iudaic putea hotărî
ca El să moară. Și, dacă marele-preot putea dovedi că
Isus încerca în taină să pună bazele unei împărății noi,
atunci și romanii puteau spune că El trebuia să moară.
Ioan 18:12,13.
Isus i-a spus lui Ana că El nu făcuse niciodată ceva în
taină. Ce altceva a mai spus Isus, afirmație ce l-a făcut pe
unul din aprozi să Îl lovească? Versetele 19–24.
Ana știa că ceea ce spunea Isus era adevărat. Totodată, știa că el și alți preoți și conducători ar fi încălcat
propria lege dacă ar fi ținut judecata în timpul nopții.
Când Isus a fost dus la Caiafa, împreună cu El a
mers și Ana. Curând au sosit și alți membri ai consiliului și judecata a început. Preoții îi plătiseră pe oameni
să spună minciuni despre Isus, dar minciunile lor nu
aveau nicio logică. Unul spunea ceva, și altul venea să
afirme chiar opusul. Ei începeau să se înfurie. Dar Isus
stătea tăcut și răbdător.
În cele din urmă, Caiafa a spus ceva într-un
mod
în care Isus a știut că trebuia să răspundă.
34
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Isus era înaintea Sinedriului, consiliul
și Caiafa tocmai afirmase ceva la
4 iudeilor,
care Isus trebuia să răspundă. Ce a spus el
și care a fost răspunsul lui Isus? Matei 26:63,64.
În timp ce vorbea, Isus a privit direct spre
Caiafa și, pentru o clipă, Caiafa a fost îngrozit.
Dintr-odată, și-a dat seama că Isus putea vedea
în străfundul inimii sale rele. El știa că într-o zi
teribilă urma să stea înaintea judecății divine.
De fapt, el se simțea mustrat chiar atunci în prezența sfințeniei lui Isus.
Numaidecât Caiafa a încercat să alunge acele gânduri îngrozitoare, dar acestea i-au rămas în minte cât
timp a trăit el. Pretinzând a fi șocat de afirmația lui Isus
că este Fiul lui Dumnezeu, el a făcut ceva ce un marepreot nu ar fi trebuit să facă niciodată: și-a rupt frumosul veșmânt. Isus a fost trist. Ah, dacă acei preoți
și conducători mândri ar fi fost dispuși să Îi dea Lui
inimile lor încăpățânate! Versetele 65,66.
Deoarece Sine
driu
lui nu îi era
permis să judece
oamenii noaptea,
ei au trebuit să se
întâlnească din nou
în timpul zilei.
În
tre timp, Isus a
fost dus într-o temniță unde bărbați © sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
răi și nemiloși L-au
lovit, L-au batjocorit și au râs de El. Versetele 67,68.
GÂNDEȘTE-TE: Ce este mai rău: să fii pedepsit
când știi că meriți sau atunci când știi că nu
meriți pedeapsa? Cum era în cazul lui Isus?

JOI

Bărbați răi Îl batjocoreau și Îl răneau pe Isus în
ce El aștepta ca Sinedriul să se întrunească
5 timp
din nou. Dar altceva Îl rănise chiar mai mult.
După ce ucenicii au fugit și L-au părăsit pe Isus,
Petru și Ioan s-au întors și au urmat mulțimea în sala
de judecată. Ioan 18:15,16.
Preoții știau că Ioan era ucenicul lui Isus și sperau
că el se va răzgândi cu privire la Isus, privind și ascultând totul. El stătea într-un colț, de unde putea fi cât
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se poate de aproape de
Poate că Petru și-a
Isus. Petru rămăsese în
acoperit fața în timp ce
curte, încălzindu-se lângă
amintirile îi inundau
un foc. El a încercat să se
mintea. Când a privit
comporte ca un simplu
din nou, el a văzut o
om din mulțimea nemimână lipsită de bunătate
loasă. Dar o slujitoare
gata să Îl pălmuiască pe
tânără îl văzuse pe Petru
Isus.
intrând cu Ioan. Ce i-a
Dar Petru a știut că
spus ea și cum i-a răspuns
purtarea lui Îl rănise mai
Petru? Marcu 14:66-68.
mult pe Isus decât dacă
Curând după aceea,
ar fi fost pălmuit. Plâno altă fată l-a văzut pe
gând, el s-a întors și a
Petru și le-a vorbit celor
plecat singur în întu©
sweetpublishing.com;
License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
din jurul lui. De această
nericul nopții. Matei
dată, Petru a jurat că nu Îl
26:75.
cunoștea pe Isus. Acum era speriat. Matei 26:71,72.
Petru nu știa încotro merge și nici nu îi păsa. Într-un
A treia persoană care l-a recunoscut a fost o rudă a final, a ajuns în Ghetsimani, chiar în locul în care sufecelui căruia îi tăiase Petru urechea în grădină. El văzuse rise Isus cu doar câteva ore înainte. Acum și mai multe
că Petru a fost acolo. De această dată, după ce a bleste- amintiri îi veneau în minte. Ah, dacă ar fi rămas treaz și
mat și a înjurat, ce a auzit Petru? Ioan 18:26,27
s-ar fi rugat! Dacă nu ar fi fost atât de sigur pe el!
Plângând, urându-și toată ființa și dorindu-și
GÂNDEȘTE-TE: Petru se lăudase că era gata
moartea, Petru a căzut la pământ chiar în locul în care
chiar
să
moară
agonizase Isus mai devreme
pentru Isus. Dar de trei ori în
și aproape murise. Deși
acea noapte Petru a insistat că
fusese un laș, el Îl iubea cu
nici măcar nu Îl cunoștea.
adevărat pe Isus. Dar cum
Cum Îl putem nega pe Isus
mai putea Isus să îl ierte?
prin felul în care vorbim și
Cum Se mai putea încrede
acționăm?
în el din nou? Petru știa că
nu merita să mai fie uceniVINERI
cul lui Isus.
Petru încercase să se
G Â N D E Ș T E - T E:
de parcă
6 comporte
Cum i-a arătat Isus
nici măcar nu Îl
lui Petru că îl cunoștea mai
cunoștea pe Isus. Dar în
bine decât se cunoștea Petru
inima lui se simțea îngrozipe el însuși? Ne cunoaște El
tor văzând și auzind tot ce se
mai bine decât ne cunoaștem
întâmpla. Când cocoșul a
noi? Tu cum te simți când
cântat a doua oară, Petru și-a
părinții tăi te avertizează cu
amintit de vorbele lui Isus.
privire la obiceiurile greșite pe
Marcu 14:30.
care trebuie să le schimbi? Îi
Isus a auzit și El cocoșul
contrazici?
și S-a întors de la judecătorii aspri și a privit spre Petru.
Studiu suplimentar:
Chiar în acel moment, și Petru a privit spre Isus.
Matei 26:47-75; Marcu 14:43-72; Luca 22:47-71;
Privirea de pe fața lui Isus nu transmitea: „Ți-am
Ioan 18:1-27; Viața lui Iisus, pp. 694–714.
spus eu”, deși Petru asta ar fi meritat. Fața lui Isus
transmitea durere, milă, compasiune și iertare. Parcă
Isus încerca să îi spună: „Te iubesc, Petru, și am milă de
tine! Tu M-ai rănit, dar te iert. Sunt trist, dar nu sunt
mânios.” Acea privire a străpuns inima lui Petru.
35
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COLȚUL CU POVEȘTI

Doctorul Soare
Adaptare după God’s Eight Doctors Keep You Healthy and Happy, de familia Byron Smith

Î

n ziua a patra a săptămânii creației, Dumnezeu a făcut soarele. Soarele ne oferă
căldură și lumină și ajută plantele pe care le consumăm să crească. Cu toții știm
că lumina soarelui face ca roșiile să se înroșească și bobițele de porumb să devină
galbene și zemoase. Dar Dumnezeu a creat Doctorul Soare pentru a face lucruri
uimitoare și pentru organismul nostru.
petrec suficient timp afară în natură nu răcesc la fel
de des și nu se îmbolnăvesc la fel de ușor ca cei care
stau închiși înăuntru.

Doctorul Soare ne ajută organismul să producă
vitamina D. Unii oameni chiar numesc vitamina D
„vitamina soarelui”, deoarece lumina soarelui ajută
organismul nostru să o producă. Vitamina D ne
ajută organismul să folosească calciul din alimentele
pe care le consumăm. Calciul este folosit de organismul nostru pentru a
Trasează o linie spre fraza corectă, pentru a completa propozițiile:
forma oase puternice
și sănătoase.
Doctorul Soare îți ajută organismul să producă
microbii.
Doctorul Soare
Dumnezeu a creat soarele
la formarea de oase puternice și
ne ajută organissănătoase.
mul și să vindece
tăieturile mici sau
Doctorul Soare omoară
vitamina D.
alte tipuri de răni
Vitamina D este adesea numită
absoarbă calciul.
de piele. Dacă ai o
tăietură mică sau o
Doctorul Soare ajută la vindecarea
în ziua a patra.
zgârietură, lasă-l pe
Vitamina D ajută intestinele să
vitamina soarelui.
Doctorul Soare să se
Calciul ajută
tăieturilor mici sau a zgârieturilor.
uite la rană în fiecare
zi, pentru a se vindeca mai repede.
Additional resources: nature lessons, activities, music,
Bible lessons, Scripture memory, and more.
Doctorul Soare omoară microbii, și acest lucru
My Bible First Copyright © 2015
este important, deoarece pretutindeni sunt microbi
Phone: 1-877-242-5317
invizibili! Asigură-te că petreci suficient timp în fieWeb: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org
care zi afară, la soare și la aer curat. Oamenii care
Unless otherwise noted, Scripture quotations are from the NKJV.
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BIBLIA

PE PRIMUL LOC
PRIMARA ANUL C

TRIMESTRUL 2 #23_4 iunie

Trădat
și condamnat
DUMINICĂ

Era o zi de vineri și întregul univers privea spre
noastră lume. Înainte de venirea Sabatului,
1 mica
Isus urma să moară în locul nostru. Minunatul
plan de a ne salva se împlinea.
Joi seara după asfințit, în timp ce Isus și ucenicii
Lui erau în camera de sus, a început ziua de vineri. Isus
știa lucrurile care urmau să se întâmple în următoarele
24 de ore înainte de începerea Sabatului. Oameni răi
și nemiloși urmau să Îl rănească și să Îl pironească pe o
cruce.
Dar Isus trecea prin suferințe mai rele decât acestea, suferințe provocate de durerea purtării păcatelor
întregii lumi, de parcă El le-ar fi făcut pe toate singur.
Aceasta era povara grea care Îl omora de fapt.
În Grădina Ghetsimani, dacă un înger nu I-ar fi
dat mai multă putere lui Isus, povara păcatelor L-ar
fi omorât chiar acolo. Acum El știa că fiecare clipă Îl
aducea tot mai aproape de moartea îngrozitoare adusă
de păcat. Noi ar fi trebuit să suferim acea moarte dacă
El nu ar fi murit în locul nostru. Romani 6:23.
Nici măcar un singur om din întreaga lume nu
înțelegea ce se întâmpla. Isus era cu adevărat singur.
Nici măcar Tatăl Lui nu Îi putea ușura situația. Cum a
putut să ne iubească atât de mult încât să vrea să facă ce
a făcut El pentru noi? Doar Dumnezeu înțelege o astfel
de dragoste. Nu exista o altă cale ca noi să fim salvați.
În cer nu vom înceta niciodată să fim recunoscători
pentru această dragoste.
GÂNDEȘTE-TE: De ce era Isus singur? Ce s-ar
întâmpla cu tine și cu mine dacă Isus S-ar fi
răzgândit în acele momente?
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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

LUNI

Era vineri dimineața devreme și Isus, legat ca un
stătea înaintea Sinedriului, consiliul
2 răufăcător,
iudeilor.
Ioan încă privea la modul îngrozitor în care era
tratat Isus.
Petru, cu inima frântă din cauza purtării sale, plecase grăbit din sala de judecată și acum plângea în Grădina Ghetsimani. El învățase o lecție dură, pe care nu
avea să o uite niciodată. Matei 26:75.
Dar mai era un ucenic în sala de judecată care privea
neliniștit la tot ce se întâmpla. Era Iuda. În buzunar
avea treizeci de arginți, pe care îi primise ca plată de la
preoți. Era sigur că Isus avea să se salveze. Chiar îi avertizase să Îl țină strâns pe Isus, ca nu cumva să le scape.
În Grădina Ghetsimani, el a fost surprins când Isus
S-a lăsat legat și dus la Caiafa. Cu siguranță că, dintr-un moment în altul, Isus avea să Se elibereze singur,
credea Iuda. Dar timpul trecea, și Iuda devenea tot mai
neliniștit.
Într-un final, Iuda a fost sigur că Isus nu avea
37
de gând să Se salveze singur. Și Iuda și-a dat
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seama că Îl vânduse pe Isus pentru prețul unui rob.
Acum, prea târziu, vina îi cuprindea ființa, asemenea
unor valuri care înghit totul.
GÂNDEȘTE-TE: Satana îl prinsese în capcană
pe Iuda. Lui Petru i-a părut cu adevărat rău, dar
lui Iuda doar i-a fost teamă. Este ușor să ne fie teamă și să
nu ne pară cu adevărat rău când facem ceva ce știm că
este greșit?

MARȚI

Iuda și-a dat seama în cele din urmă că planul
de a-L forța pe Isus să Se elibereze nu funcți3 său
ona. În schimb, Isus era pe punctul de a fi condamnat la moarte.
Dintr-odată, chiar când procesul era gata să se
încheie, toți au auzit un glas puternic, îngrozit și au
văzut un bărbat înalt
făcându-și loc prin
mulțime. Pe fața
lui curgea sudoarea
în timp ce striga:
„Caiafa, nu Îl omorî!
Este nevinovat! Am
trădat un Om nevinovat!”
Cel care striga era
Iuda. El a mers grăbit
la Caiafa și a aruncat cei treizeci de
arginți pe jos. Chiar
s-a prins de haina lui
Caiafa, implorându-l
să Îl elibereze pe Isus.
Marele-preot cel mândru și rău s-a mâniat. Acum
toți știau cum au reușit ei să Îl prindă pe Isus. Ce a
spus Caiafa în timp ce s-a îndepărtat grăbit de Iuda,
care li-L vânduse pe Isus? Matei 27:3,4.
Când Iuda a văzut că membrii consiliului nu doreau
să se răzgândească, s-a întors spre Isus și a căzut la
picioarele Lui, implorându-L să Se salveze singur. Isus
a privit în jos spre el cu multă milă. El făcuse deja tot
posibilul să îl ajute pe Iuda să hotărască să își schimbe
alegerile greșite. Știa că, deși era foarte speriat, lui Iuda
nu îi părea cu adevărat rău.
Când a văzut că totul era în zadar și că nu mai putea
schimba nimic din ceea ce făcuse, Iuda s-a întors și a
ieșit grăbit din sală, strigând din nou și din nou: „Este
prea târziu! Este prea târziu!” Gândul la fapta lui îl
copleșea. Ce făcuse? Versetul 5.
Ce a făcut consiliul într-un final cu cei treizeci de
arginți? Versetele 6–10.
38
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GÂNDEȘTE-TE: Atât Petru, cât și Iuda au ple
cat grăbiți din același loc în acea dimineață. Care
era diferența dintre ei?

MIERCURI

Cum de inima lui Iuda s-a împietrit atât de mult
L-a vândut pe Fiul lui Dumnezeu pentru
4 încât
prețul unui rob?
Iuda avea multe talente. Era înalt și chipeș și, totodată, avea și o minte sclipitoare. Dar Iuda avea o
slăbiciune specială, pe care a ales să nu o schimbe. El
iubea banii mai mult decât orice sau mai mult decât pe
oricine.
Când L-a întâlnit pe Isus, Iuda a știut că El era cel
mai bun învățător pe care Îl ascultase vreodată. Era
sigur că Isus era Mesia și nu îi plăcea tipul de împărăție despre care tot le vorbea Isus. Dar dorea să fie unul
din ucenicii speciali ai lui Isus, deoarece își dorea să își
asigure o slujbă importantă în noua împărăție pe care
spera că o va înființa Isus.
Iuda a simțit că ideile lui erau mai bune decât ale lui
Isus și ale celorlalți ucenici. Dacă acceptau să îi urmeze
planurile, era sigur că totul avea să fie mai bine.
Isus i-a permis să fie responsabil de banii pe care îi
aveau pentru a cumpăra mâncare și a-i ajuta pe săraci.
În orice mod posibil, El i-a dat șansa lui Iuda de a-și
schimba gândirea greșită. În schimb, Iuda lua câteodată
în ascuns din acei bani. Ioan 12:6.
Din cauză că Iuda spunea lucrurile într-un mod
care îi făcea pe ucenici să se îndoiască de Isus, uneori
chiar și ei și-au dorit să facă lucrurile diferit de cum știa
Isus că era cel mai bine. Niciunul dintre ucenici nu a
înțeles ce făcea Iuda și Isus știa că, dacă le-ar fi spus, ei
nu L-ar fi crezut.
GÂNDEȘTE-TE: A încercat Satana să îi facă pe
îngerii din ceruri să creadă că el era cu totul credincios lui Dumnezeu și că dorea să aducă o îmbunătățire? Asta făcuse și Iuda. Încă procedează la fel unii
oameni?

JOI

Când consiliul a hotărât că Isus era vinovat,
au strigat, au țipat și s-au comportat ca
5 oamenii
niște animale sălbatice. Chiar și preoții și conducătorii s-au alăturat mulțimii în tot ce se întâmpla
acolo. Ei au pornit grăbiți spre Isus și L-ar fi omorât
chiar atunci dacă soldații nu i-ar fi oprit.
Membrii consiliului au hotărât ca Isus să moară,
dar romanii nu le permiteau să omoare pe nimeni. Isus
trebuia să fie judecat înaintea lui Pilat, guvernatorul
roman.
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De ce erau atât de grăbiți preoții? Ei știau că Isus
avea mulți prieteni și doreau ca romanii să Îl condamne
înainte să afle prea mulți oameni ce se întâmpla.
Pilat nu a fost deloc bucuros să fie trezit atât de
devreme în acea dimineață de vineri. El a venit în sala
de judecată nerăbdător să termine lucrarea pe care o
cereau preoții.
Pilat era un conducător cu experiență. El aprobase
condamnarea la moarte a multor oameni vinovați. Dar
când a privit la Isus, a știut numaidecât că El era nevinovat. Și-a amintit că soția lui îi vorbise despre Isus. El
știa că Isus chiar înviase pe cineva din morți după patru
zile de la moarte. Acum preoții doreau să Îl omoare pe
Isus. Pilat a hotărât să afle de ce. Ioan 18:28,29.
Imaginează-ți! Preoților le era teamă să devină „ne
curați”. Dar nu se temeau deloc să Îl omoare pe Isus.
Cât de orbi erau!
GÂNDEȘTE-TE: De ce voiau preoții să Îl
omoare pe Isus?

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Isus știa că Pilat avea gânduri serioase. Când L-a
întrebat pe Isus dacă El era împărat, Isus i-a spus că da.
Apoi, când Isus a rostit cuvântul „adevăr”, Pilat a întrebat: „Ce este adevărul?” Versetele 37,38.
Pilat își dorea cu adevărat să afle care era adevărul,
dar el nu a așteptat să audă răspunsul lui Isus. Mulțimea de afară striga la el să se grăbească, și el s-a întors la
ei să le spună ce credea despre Isus. Luca 23:4.

VINERI

Isus era în sala de judecată a lui Pilat și preoții
afară la intrare. Pilat i-a întrebat pe preoți
6 erau
de ce voiau să Îl omoare pe Isus.
Preoții nu s-au așteptat ca Pilat să le pună această
întrebare. Ei știau că el nu era interesat de ce era bine
sau greșit. De obicei, el semna orice era rugat să semneze. Iar ei știau că nu aveau niciun motiv să Îl trimită
pe Isus la moarte. Ce au răspuns? Enumeră cele trei
minciuni pe care le-au spus despre Isus. Ioan 18:30,31;
Luca 23:2.
© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Preoții și conducătorii nu voiau să renunțe. Dar
când au menționat cuvântul Galileea, Pilat s-a gândit la
împăratul Irod, pe care romanii îl numiseră conducător
al Galileei. El și Irod se certaseră înainte, dar Pilat știa
că Irod ar fi fost încântat dacă I-l trimitea pe Isus să Îl
judece. Astfel, el și Irod s-ar fi „împăcat”, și Pilat nu
trebuia să Îl condamne pe Isus. Versetele 5–7.
© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Pilat nu a fost mulțumit. El a privit spre Isus, care
stătea tăcut de parcă nici măcar nu auzea lucrurile
îngrozitoare pe care le strigau mulțimea și preoții. Pilat
voia să afle mai multe despre Isus, așa că L-a luat deoparte pentru a vorbi cu El. Pilat nu știa că Duhul Sfânt
îi vorbea inimii lui împietrite. Ce L-a întrebat pe Isus și
ce răspuns a primit? Ioan 18:33-36.
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GÂNDEȘTE-TE: Pilat era curajos sau laș? Ce
întrebare I-a pus el lui Isus chiar înainte de a se
întoarce înapoi la mulțime? Era o întrebare importantă?
Avea nevoie să afle răspunsul? Trebuie să fim siguri că și
noi cunoaștem răspunsul? Descoperi adevărul atunci când
afli despre Isus și studiezi Biblia?
Studiu suplimentar: Matei 27:1-14;
Marcu 15:1-5; Luca 23:1-7; Ioan 18:28-38;
Viața lui Iisus, pp. 714–728.

39

1/31/2022 8:36:33 AM

COLȚUL CU POVEȘTI

Doctorul Temperanță
Adaptare după God’s Eight Doctors Keep You Healthy and Happy, de familia Byron Smith

T

emperanța este un cuvânt destul de lung, pe care poate că nu l-ai mai auzit.
Temperanță înseamnă a folosi lucrurile bune cu atenție, nici prea mult și nici
prea puțin. Și înseamnă să nu folosești deloc lucrurile rele.

bune, organismul tău poate avea de suferit. Lumina
Alcoolul, drogurile și tutunul dăunează organismusoarelui este foarte importantă, dar prea multă îți poate
lui nostru. Drogurile distrug celulele creierului și te
afecta ochii sau îți poate declanșa un cancer de piele.
împing să faci anumite lucruri pe care nu le-ai face dacă
Mâncatul peste măsură îți poate scurta viața. Dacă ți-ar
ai gândi normal. Tutunul cauzează cancer la plămâni
plăcea merele și ai mânca doar mere, nu ai avea parte de
și gură și boli de inimă. Tot din cauza lui degetele și
toate celelalte lucruri bune de care ai nevoie. Important
dinții se îngălbenesc și ridurile apar mai repede pe piele.
este să ai autocontrol în tot ce faci. Biblia spune: „Omul
Alcoolul dăunează ficatului și îi spune creierului să tricare nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără
mită mesaje confuze spre corp. Din cauza alcoolului,
ziduri” (Proverbele 25:28).
multe familii se destramă și mii de oameni mor anual
în accidente de mașină. Dar punctul cel mai negativ în
ce privește alcoolul, drogurile și tutunul este că acestea creează dependență.
Asta înseamnă că, odată
ce începi să le folosești,
îți va fi foarte greu să mai
renunți. Așa că întotdeauna să spui „nu” chiar
ne
dacă cineva îți spu
„Doar încearcă”.
Completează spațiile libere:
Banca de cuvinte
Băuturile care conțin
cafeină fac rău organisBun
• _________________ înseamnă a folosi ________________
mului. Cafeaua nu este
lucrurile
care
sunt
bune
și
a
nu
_____________
lucrurile
care
singura băutură care are
Temperanță
sunt ________________ .
cafeină. Multe băuturi
Afecta
• În fiecare an, multe ________________ se destramă din
carbogazoase,
precum
Folosi
cauza alcoolului.
Coca-Cola, Pepsi-Cola și
Alcool
Mountain Dew, con
țin
• Dacă faci abuz chiar de lucrurile ___________, îți poți
_____________ organismul.
și ele cafeină. Și cafeina
Bune
creează dependență. Îți
• În fiecare an, mii de accidente de mașină sunt cauzate de
Dependență
agită nervii și cauzează
_______________ .
Cu atenție
dureri de cap, oboseală,
• Cel mai rău lucru la alcool, droguri și tutun este că acestea
Cafea
slăbește memoria și procreează _______________ .
voacă iritabilitate. PerRele
• Persoanele care consumă _____________ sunt mai predissoanele care consumă
puse la a folosi droguri, alcool și tutun.
Familii
cafea sunt mai predispuse la supraponderaliAdditional resources: nature lessons, activities, music,
tate, la folosirea de droguri, la consumul de alcool și la
Bible lessons, Scripture memory, and more.
fumat.
My Bible First Copyright © 2015
Încearcă să nu uiți că este important să ai stăpânire
Phone: 1-877-242-5317
de sine în orice lucru. Sunt foarte multe lucruri bune
Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org
Unless otherwise noted, Scripture quotations are from the NKJV.
pentru tine. Dar, dacă abuzezi chiar și de lucrurile
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BIBLIA

PE PRIMUL LOC
PRIMARA ANUL C

TRIMESTRUL 2 #24_11 iunie

Cel mai mare dar
al iubirii
DUMINICĂ

În încercarea lor de a-l convinge pe Pilat că Isus
trebui omorât, iudeii au menționat că El era
1 ar
din Galileea.
Atunci, lui Pilat i-a venit o idee. Pilat și Irod, conducătorul Galileei, se certaseră; dar chiar atunci Irod
era în vizită în Ierusalim și Pilat s-a gândit că acesta va
fi mulțumit dacă îi cerea să Îl judece pe Isus. Astfel,
el și Irod puteau fi prieteni din nou, și Irod trebuia să
hotărască ce să facă cu Isus. Așa că Pilat L-a trimis pe
Isus la Irod.
Acesta era același Irod care îl omorâse pe Ioan Botezătorul. Când a auzit despre Isus și despre minunile
Sale, el s-a speriat. De ce? Marcu 6:14-16.
Irod nu uitase ce lucru îngrozitor îi făcuse lui Ioan.
Acum, se gândea el, dacă Îl salva pe Isus, putea uita ce
îi făcuse lui Ioan. De asemenea, el era nerăbdător să Îl
vadă pe Isus că face minuni. Luca 23:8.
Preoții au strigat că Isus trebuia să moară, dar Irod
le-a spus să păstreze tăcerea. El le-a poruncit paznicilor
să Îl dezlege. Când a privit la Isus, el, la fel ca Pilat, a
știut de îndată că Isus era nevinovat.
Irod a poruncit să fie aduși oameni bolnavi și a
promis să Îi dea drumul lui Isus dacă îi vindeca. Dar
Isus nu făcuse niciodată vreo minune pentru El. A
făcut acum o minune pentru a-Și salva viața? Versetul 9.
GÂNDEȘTE-TE: Încă de pe vremea lui Abel,
unii oameni din poporul lui Dumnezeu au suferit și chiar au murit, fără vreo minune care să îi salveze.
Făcea Isus acest lucru? Putem continua să ne încredem în
Dumnezeu chiar dacă ni se întâmplă lucruri rele?
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TEXT DE MEMORAT:
„Nu este mai mare dragoste decât
să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.” Ioan 15:13

LUNI

Când Irod I-a spus lui Isus că putea fi liber dacă
câteva minuni, preoții s-au speriat. De ce?
2 făcea
Ei Îl văzuseră pe Isus făcând minuni. Dacă alegea
să facă acest lucru acum, Irod urma să Îl elibereze,
oamenii s-ar fi răzgândit și Isus avea să fie liber. Dar a
făcut Isus vreodată o minune pentru a Se salva pe El?
Nu. Minunile lui Isus întotdeauna au fost înfăptuite
pentru a-i ajuta pe alții.
Ce s-a întâmplat când Irod a văzut că Isus nu voia să
facă o minune? Luca 23:9-11.
Acum tot Pilat trebuia să hotărască ce să facă cu
Isus. Dintr-odată, cineva a intrat grăbit cu o scrisoare
de la soția lui. Matei 27:19.
Mintea lui Pilat era confuză. Scrisoarea l-a speriat.
Preoții, conducătorii și poporul strigau. Apoi i-a venit
o idee. Cu ocazia Paștelui, iudeii puteau alege un captiv
care să fie eliberat. Așa că Pilat a trimis după Baraba,
un întemnițat foarte primejdios, care avea o înfățișare rea și era rău. El urma să fie răstignit. Pilat
41
l-a pus alături de Isus. Ce diferență între aceștia!
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Pilat încerca să Îl salveze pe Isus și, în același timp, să
facă pe plac mulțimii. Dar pe cine a ales mulțimea să
elibereze? Luca 23:18-22.
Când preoții i-au spus lui Pilat că Isus a afirmat
despre Sine că era Fiul lui Dumnezeu, lui Pilat i-a fost
și mai teamă să Îl răstignească. Așa că a hotărât să vorbească din nou cu Isus. Ioan 19:7-11.
După aceea, preoții au spus că, dacă Pilat Îl elibera
pe Isus, Cezar, conducătorul roman, ar fi crezut că nu
îi mai era credincios lui. Acest lucru l-a înspăimântat și
mai tare pe Pilat. Își putea pierde slujba și chiar viața
dacă Cezar credea că Pilat nu îi mai era loial. Versetul
12.
Când Pilat L-a adus din nou pe Isus înaintea lui, ce
a spus El și ce au spus preoții? Versetele 13–15.
GÂNDEȘTE-TE: Dumnezeu nu mai era împăratul lor și ei nu mai aveau alt împărat în afară
de Cezar. Ne obligă vreodată Dumnezeu să Îl facem
împărat al inimii noastre?

a vinei cauzate de păcatele noastre. Aceasta L-a făcut să
Se clatine și să cadă în timp ce purta crucea grea. Dar
oamenii au râs și și-au bătut joc de El. Nimeni nu a
înțeles ce se întâmpla cu adevărat. Când crucea a fost
pusă din nou pe umerii Lui care sângerau, a căzut din
nou.
GÂNDEȘTE-TE: Satana demonstra cât de
nemilos este. Nu există un lucru prea îngrozitor
pe care oamenii să nu îl facă atunci când îl aleg pe Satana
în loc să Îl aleagă pe Isus.

MIERCURI

Isus căzuse de două ori sub crucea grea pe care
să o ducă pe umerii Săi însângerați.
4 încerca
Nimeni nu știa că El purta ceva mult mai greu
decât acea cruce. Pur și simplu, nu mai putea continua,
dar cine să ducă crucea? Soldații romani și oamenii din
mulțime nu voiau să ajute. Cine a dus crucea într-un
final? Marcu 15:21.
Simon nu Îl cunoștea pe Isus, dar băieții lui erau
MARȚI
ucenicii lui Isus. După ce a purtat crucea lui Isus, și
Pilat a făcut tot ce a putut să Îl salveze pe Isus de
Simon a devenit ucenicul Lui.
la răstignire – tot în afară de a spune curajos:
Dar unde erau ucenicii speciali ai lui Isus? Preoții
3 „Nu. El este neviși conducătorii promiseseră că, dacă
novat. Nu voi permite
Isus era predat în mâinile lor, ei nu
ca El să fie răstignit.”
i-ar fi rănit pe urmașii Lui. Ei nu
Acum Pilat a cerut
i-au deranjat pe ucenici, așa că aceșun lighean cu apă. Când
tia mergeau triști în spatele mulțiși-a spălat mâinile, ce
mii. Ioan o luase cu el pe mama lui
anume a spus mulțimea,
Isus, Maria. Ah, cât își dorea ea să
lucru care arăta alegerea
Îl ajute și să Îl mângâie pe scumpul
lor finală și îngrozitoare?
ei Fiu! Inima ei se frângea văzând
Matei 27:24-26.
modul în care era tratat. Chiar s-a
Ce s-a întâmplat cu
întrebat dacă cu adevărat El era
Isus după aceea? VerseMesia.
© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
tele 27–31.
Prietenii lui Isus sperau ca măcar
Pe fața și pe spatele lui Isus curgeau șiroaie de sânge
acum El să Își arate puterea. Știau că El putea scăpa de
din cauza loviturilor de bici și a spinilor care Îi străpun- modul îngrozitor în care Îl tratau vrăjmașii Lui. Când a
geau fruntea. Trupul Lui era rănit peste tot. Nu mai
văzut cum soldații nemiloși Îl pironesc pe cruce, Maria
mâncase și nu mai băuse apă de la cina pascală, cu o a leșinat, și ucenicii au dus-o de acolo.
seară înainte. Mai mult, El suferea vina păcatelor tutuÎn tot acest timp, Pilat era supărat pe el însuși. Știa
ror. Nu ne putem imagina cum Se simțea El.
că fusese un laș și că Isus era nevinovat. El a scris un
După ce soldații L-au scos pe Isus din curtea de semn care a fost bătut în cuie la căpătâiul crucii. Ce a
judecată, crucea pe care o făcuseră pentru Baraba a fost
scris pe el? Ce schimbare voiau preoții să se facă? Ioan
pusă pe umerii Lui. Poate că mai purtase astfel de gre19:19-22.
utăți pe vremea când lucra în atelierul de tâmplărie al
GÂNDEȘTE-TE: Este ușor să fim lași și să ne fie
lui Iosif. Trupul Lui era puternic și sănătos, dar acum
teamă să facem ce știm că este bine?
El era slăbit și sleit de puteri după tot ce I se întâmplase
de când mersese în Grădina Ghetsimani cu o seară JOI
înainte.
Isus atârna pe cruce între doi hoți. Unul dintre
Dar ce durea cel mai tare, mult mai tare decât
Îl blestema; celălalt Îl urmărea pe Isus și își
5 eiamintea
trupul Său plin de durere, era povara îngrozitoare
de lucrurile minunate pe care le auzise
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despre El. Era sigur că Isus este Mielul lui Dumnezeu
care ne poate ierta și salva. L-a auzit pe Isus rugându-L
pe Dumnezeu să îi ierte pe cei care Îl răstigneau. Oare
putea să îi ierte păcatele? Dorea să îl lase și pe el să fie
în Împărăția Lui? Isus era singura lui speranță. Luca
23:39-42.
Când tâlharul a vorbit, toți care erau pe lângă cruce,
chiar și soldații, au ascultat și au așteptat răspunsul lui
Isus. Versetul 43.
„Îți promit astăzi”,
i-a spus Isus, „că tu vei
fi cu Mine în cer!” Isus
îi iertase păcatele tâlharului și acest lucru i-a
adus pace. El știa că,
într-o zi, urma să fie cu
Isus în Împărăția Sa.
Cât de iubitor este
Isus! Păcatele întregii
lumi apăsau greu asu
pra Lui și în curând
aveau să Îl omoare; dar
El și atunci S-a gândit la alții mai mult decât la El.
Părea că un nor negru învăluia crucea. Dar când
Isus a rostit acea făgăduință pentru tâlhar, o lumină
puternică a strălucit dintr-odată în jurul crucii, și tâlharul a simțit pace și încredere.
Când a privit în jos la mulțimea de oameni care Îl
priveau, Isus a văzut pe cineva special. Pe cine a văzut?
Ioan 19:25.
Când mama lui Isus a leșinat, ucenicii au dus-o mai
departe de cruce. Dar, mai târziu, Ioan a adus-o înapoi
la cruce, pentru că ea nu suporta să stea departe. Isus
a privit-o cum stătea acolo și plângea. Isus a știut cât
de tristă și de dezamăgită se simțea și cât de mult Își
dorea El să o ajute. El o iubea nespus și știa că ea avea
nevoie de cineva care să îi poarte de grijă. Ce i-a spus
El mamei Sale și apoi lui Ioan? Versetele 26,27.
GÂNDEȘTE-TE: Poți spune ce poruncă respecta
Isus când i-a cerut lui Ioan să-i poarte de grijă
mamei Sale? Poți spune care era diferența dintre alegerile
celor doi tâlhari?

VINERI

Isus simțea cât de mult urăște Dumnezeu păcaLa final, când Dumnezeu va distruge păcatul
6 tul.
pentru totdeauna, cei care nu și-au cerut iertare
și nu s-au pocăit de păcatele lor vor simți într-o oarecare măsură ce a simțit Isus în acea zi. Dacă nu-L lăsăm
pe Isus să ne curețe și nu renunțăm la păcate, acestea
vor fi parte din noi și va trebui să fim distruși împreună
cu păcatele noastre.
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Isus simțea că Tatăl Lui Îl părăsise. Deși El nu păcătuise niciodată, păcatele noastre erau toate asupra Lui,
și El murea din cauza lor. Moartea Lui trebuia să fie ca
moartea de care vor avea parte păcătoșii când Dumnezeu va distruge păcatul pentru totdeauna. Oare avea să
continue El să Se încreadă în Tatăl Său ceresc? Avea să
aleagă să urmeze planul chiar până la moarte?
Era amiază, dar, dintr-odată, s-a făcut întuneric –
era beznă. Timp de trei ore în acel întuneric îngrozitor,
Satana a făcut tot ce a putut ca să Îl determine pe Isus
să nu Se mai încreadă în Tatăl Său ceresc. El I-a spus
lui Isus că păcatele pe care le purta erau atât de îngrozitoare, încât Tatăl Său trebuia să Îl părăsească și că El
urma să moară pentru totdeauna. Credea că era singur.
El nu putea vedea că avea să trăiască pentru totdeauna.
Matei 27:45,46.
Dar, fără să țină seama de simțămintele Lui, Isus a
continuat să Se încreadă în Tatăl Lui din cer. Ah, cât de
mult Își dorea să Îl ajute îngerii! Dar ei nu puteau. Un
ajutor din partea lor ar fi stricat planul de a ne salva. El
suferea pedeapsa pentru păcatele noastre.
Dintr-odată, întunericul din jurul crucii a dispărut, și Isus a strigat cu glas tare: „S-a sfârșit!” Apoi Și-a
plecat capul și a murit. El a suferit acea moarte îngrozitoare pentru că a vrut ca noi să nu avem parte de ea.
Ah, cât de mult ne iubește Isus pe mine și pe tine!
GÂNDEȘTE-TE: Majoritatea oamenilor nu
înțeleg ce L-a ucis cu adevărat pe Isus. Nu cuiele
acelea nemiloase. Nu coroana de spini. Nu coasta străpunsă, sângerândă. Nici măcar durerea pe care Isus o
simțea în tot trupul în acea după-amiază de vineri. Ci
povara îngrozitoare a păcatelor noastre a frânt inima
omenească a lui Isus și a făcut-o să nu mai bată. Mulți
oameni nevinovați au avut parte de o moarte îngrozitoare. Dar nimeni nu a
avut parte de moartea
îngrozitoare suferită de
Isus, știind că ești despărțit de Dumnezeu
pentru totdeauna. Asta
a simțit Isus când,
împovărat de vina tuturor păcatelor noastre, a
murit pentru tine și
pentru mine. Să Îi mulțumim pentru marea
Sa dragoste pentru noi!
Studiu suplimentar: Matei 27:15-49; Marcu 15:6-36;
Luca 23:8-44; Ioan 18:39-19:29; Viața lui Iisus,
pp. 728–756.
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COLȚUL CU POVEȘTI

Doctorul Aer
Adaptare după God’s Eight Doctors Keep You Healthy and Happy, de familia Byron Smith

de aceea este important să
Aerul curat face lucruri uimitoare pentru organism.
ieși la aer curat în fiecare
Iată doar câteva din ele:
zi, să îți aerisești
• Îți ajută creierul să
camera seara, îna
funcționeze mai
inte de culcare, și
bine.
dimineața, după ce
• Te ajută să gândești
te trezești. Vara e
mai bine.
recomandat chiar
• Te ajută să înveți
să dormi cu fereasmai rapid.
tra deschisă.
• Te ajută să dormi
Trebuie să cooperezi cu Doctorul Aer, adopmai bine.
tând
o poziție corectă a corpului. Când stai cu
• Te ajută să te simți
spatele drept, plămânii vor avea suficient spațiu
fericit.
pentru a se extinde și contracta. Atunci vei putea inspira
Aerul curat este important pentru noi deoarece conprofund și la celule va ajunge suficient oxigen.
ține oxigen. Organismul nostru are 100 de bilioane de
celule! Fiecare celulă trebuie să fie aprovizionată constant cu oxigen pentru a-și putea face
treaba. Dumnezeu ți-a creat inima și plăDescoperă cuvintele:
mânii să lucreze împreună pentru a aduce
• Celulele tale trebuie să aibă o sursă constantă de _________
oxigen în organism. Când celulele folosesc
pentru a-și face treaba.
tot oxigenul, acestea emană un gaz numit
• Când faci _________, respiri profund și astfel în __________
dioxid de carbon. Atunci când expiri, eliintră mai mult aer bogat în oxigen, ceea ce înseamnă că celumini dioxidul de carbon.
lele vor putea să își facă treaba mai ___________ .
Doctorul Exercițiu îl ajută pe Doctorul
• Când ai o __________ bună, la celule poate ajunge mai mult
Aer să își facă treaba mai bine. Când sapi
oxigen.
în grădină, când alergi sau când mergi cu
•
Dumnezeu a creat Doctorul Aer în ziua a _________ a săptămâbicicleta, trebuie să inspiri mai profund.
nii creației.
Asta înseamnă că introduci în plămâni
•
Ar trebui să faci pauze zilnice afară pentru ______________ .
mai mult aer bogat în oxigen. Apoi, la
celule ajunge mai mult oxigen pentru a le
ajuta să își facă treaba mai repede și mai
bine.
Dacă stai într-o încăpere închisă prea
Additional resources: nature lessons, activities, music,
mult timp, aerul este inspirat din nou și
Bible lessons, Scripture memory, and more.
din nou și nu mai rămâne suficient oxigen
My Bible First Copyright © 2015
pentru ca celulele tale să își facă treaba. Dacă inspiri
Phone: 1-877-242-5317
Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org
aer deja folosit, poți avea dureri de cap și te poți simți
Unless otherwise noted, Scripture quotations are from the NKJV.
deprimat, morocănos, îngrijorat și obosit. Tocmai
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Î

n ziua a doua a săptămânii creației, Dumnezeu a făcut aerul pe care noi îl respirăm. Privește în jurul tău; poți vedea aerul? Nu, nu poți, dar el este peste tot. Toți
oamenii, plantele și animalele au nevoie de aer pentru a trăi. Poți supraviețui mai
multe săptămâni fără hrană. Poate poți chiar trăi câteva zile fără apă. Dar, dacă nu ai
aer pentru respirat, vei muri în doar câteva minute.

Răspunsuri: oxigen; exercițiu fizic; plămâni; bine; postură; doua; aer curat.
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PE PRIMUL LOC
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TRIMESTRUL 2 #25_18 iunie

De la moarte
la viață
DUMINICĂ

Isus a luat toate păcatele întregii lumi asupra Lui
a murit pentru noi.
1 și apoi
În toată viața lui Isus, Satana a făcut tot posibilul să Îl determine să încalce Cele Zece Porunci. Dar
a eșuat. Chiar când Isus era pe cruce, Satana a încercat
să Îl facă să nu Se mai încreadă în Tatăl Lui. Dar chiar
până în clipa în care a murit, Isus tot S-a încrezut, deși
simțea că Dumnezeu L-a părăsit. Isus a demonstrat că,
având ajutorul lui Dumnezeu, oamenii se pot încrede
și pot asculta, indiferent ce se întâmplă sau ce simt.
În clipa în care Isus a murit, preotul de la templu
tocmai ridicase cuțitul pentru a ucide un miel ca jertfă
de seară. Dintr-odată, s-a auzit un zgomot puternic;
pământul tremura. Cuțitul a căzut din mâna preotului
și mielul a fugit. Ce se întâmpla? Matei 27:50,51.
Dumnezeu arăta că nu mai era nevoie ca oamenii să
jertfească miei pentru a le reaminti de adevăratul Miel,
care urma să vină și să moară pentru noi. Adevăratul
Miel venise deja. Și El tocmai murise pe cruce pentru
noi chiar în acea clipă. Păcatele noastre L-au omorât.
În templu, nimeni altul în afară de marele-preot
(care Îl reprezenta pe Isus) nu putea trece dincolo de
perdea în prezența uimitoare a lui Dumnezeu, în Sfânta
Sfintelor. Dar, în
acea după-amiază de
vineri, perdeaua a
fost sfâșiată. De ce?
Isus este adevăratul Mare-Preot al
nostru. Prin credință
în El, noi putem
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TEXT DE MEMORAT:
„Hristosul trebuia să pătimească și
să învieze din morți.” Faptele apostolilor 17:3
merge direct la Tatăl nostru măreț, iubitor și ceresc și
putem vorbi cu El în rugăciune. Nu mai este nevoie
de un templu sau de preoți pământești. Templul de la
Ierusalim avea scopul să îi ajute pe oameni să înțeleagă
ce avea să facă Isus la întoarcerea Lui în cer. Acum Isus
este Marele nostru Preot în Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc. Cât de minunat!
GÂNDEȘTE-TE: Nu ești bucuros că Isus este
acum Marele nostru Preot? Datorită Lui noi
putem fi salvați și putem trăi pentru totdeauna. Cum
putem rămâne aproape de Isus?

LUNI

Timp de trei ore înainte ca Isus să moară,
a fost cuprins de întuneric. Când ful2 pământul
gerele au luminat, oamenii îngroziți L-au putut
vedea pe Isus pe cruce. Chiar și când soarele a luminat
din nou, crucea lui Isus era încă învăluită în întuneric,
de parcă voia să ascundă suferința Lui îngrozitoare.
Când întunericul s-a risipit, Isus a strigat cu glas
tare: „S-a sfârșit!” și a murit. Ce a spus soldatul
45
de lângă cruce despre El? Marcu 15:39.
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În acel moment a avut loc un cutremur puternic.
Multe morminte ale celor neprihăniți care au murit au
fost deschise. Matei 27:51-53.
Cu inima zdrobită, mama lui Isus, ucenicii și prietenii Săi au privit cum El suferea și murea. În doar câteva
ore, toate speranțele lor au fost spulberate. Visul lor la
un împărat puternic și la o împărăție pământească s-a
stins.
Preoții și conducătorii nu doreau ca trupurile
moarte să atârne pe cruce în ziua Sabatului. Ce
po
runcă le-au dat ei soldaților?
Ioan 19:31-34.
Ucenicii nu știau cum se vor
comporta vrăjmașii lui Isus cu
trupul Său și unde aveau să Îl
îngroape. Chiar dacă ar fi primit
permisiunea de a-L îngropa, ei
erau prea săraci pentru a îngriji
cum se cuvine de trupul Său prețios, plin de răni și să Îl pună
într-un mormânt bun. Ce puteau
să mai facă?
GÂNDEȘTE-TE: Ce a vrut
să spună Isus când a afirmat
„S-a sfârșit!”? Ce s-a sfârșit?

MARȚI

Ucenicii nu știau că doi bărbați foarte bogați,
și ei Îl iubeau pe Isus, urmăriseră cele întâm3 care
plate în acea zi de vineri în care a murit Isus.
Când ucenicii încercau să hotărască cum să se îngrijească de trupul Lui, acei bărbați bogați au venit să
ajute. Cine erau ei? Ce au făcut? Ioan 19:38-40.
Cu ochii plini de lacrimi, prietenii lui Isus au luat
cu grijă trupul Lui de pe cruce. Cum s-au îngrijit ei de
El și în ce loc L-au dus? Versetele 41,42.
Mormântul în care L-au dus era mormântul pe care
Iosif îl pregătise pentru momentul morții lui. Cât de
bucuros trebuie să fi fost să îl poată folosi pentru Isus!
Cum a fost închisă intrarea în mormânt după ce Isus
a fost pus în mormântul cel nou al lui Iosif? Cine Îl
păzea? Matei 27:59-61.
După cum S-a odihnit în primul Sabat după creație,
Isus S-a odihnit în
mormânt în Sabat
după ce a murit
pentru noi. Ce
au făcut ceilalți în
acel Sabat? Luca
23:54-56.
46
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Tot Sabatul acela Isus S-a odihnit în mormânt. Dar
ce gânduri aveau și ce simțeau ceilalți în acea zi? La
început, Pilat nu s-a gândit prea mult la ce I-a făcut lui
Isus, deși știa că purtarea lui a fost greșită.
Preoții și conducătorii au crezut că aveau să fie fericiți; în schimb, ei erau înspăimântați. Deși intrarea
în mormânt era sigilată și o sută de soldați o păzeau,
ei nu puteau uita că Isus a spus că va învia din nou
după trei zile. În plus, mulți oameni erau furioși pentru
ce Îi făcuseră ei lui Isus. Oamenii bolnavi și nevoiași
care veniseră la sărbătoarea Paștelui pentru a-L vedea pe Isus erau
foarte dezamăgiți. Toți vorbeau și
se gândeau la cele întâmplate în
acea vineri. Matei 27:62-66.
Iosif și Nicodim nu au spus
la nimeni că ei credeau în Isus.
Uneori chiar i-au împiedicat pe
cei din consiliu să Îl rănească. Dar
acum își doreau să fi fost suficient
de curajoși să le fi spus tuturor că
ei erau ucenicii lui Isus.
Ucenicii lui Isus erau peste
măsură de dezamăgiți. Deși preoții și conducătorii își aminteau de
promisiunea Lui că va învia, ucenicii uitaseră.
GÂNDEȘTE-TE: Cum crezi că te-ai fi simțit tu
în acea zi?

MIERCURI

Ucenicii uitaseră de promisiunea lui Isus că va
a treia zi. Au uitat că le-a vorbit despre
4 învia
semnul lui Iona. Matei 12:39,40. Isus murise
vinerea, aceasta fiind prima zi. Apoi o zi întreagă de
Sabat, a doua zi, El S-a odihnit în mormântul lui Iosif.
Sâmbăta la apus a început a treia zi, duminica. Și Isus
era tot în mormânt. Oare avea să Își țină promisiunea?
Soldații romani păzeau mormântul. Dar, pe lângă
soldații romani, două armate pe care nu le putea vedea
nimeni păzeau și ele.
Ucenicii au uitat de promisiunea lui Isus că va învia,
dar Satana nu a uitat. El știa că, dacă Isus revenea la
viață, pentru el și îngerii lui răi nu mai exista nicio speranță. Acesta era finalul împărăției lui, și toți cei care
au ales să se supună lui urmau să moară pentru totdeauna. Dar toți cei care Îl alegeau pe Isus și Împărăția Lui aveau să fie înviați într-o zi și aveau să trăiască
pentru totdeauna. Tocmai de aceea el a trimis o armată
cu cei mai puternici îngeri ai lui să Îl împiedice pe Isus
să iasă vreodată din mormânt.
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Dar acolo mai era o armată și mai puternică, de
îngeri buni. Ei știau că Isus urma să iasă din mormânt
și așteptau să Îl întâmpine.
Ce s-a întâmplat dintr-odată în cel mai întunecat
moment al serii? Matei 28:2-4.
Îngerii lui Satana au fost atât de înspăimântați
încât au fugit, lăsându-l în urmă pe Satana, mânios și
neajutorat.
GÂNDEȘTE-TE: Noi nu putem înțelege multe
lucruri despre Dumnezeul nostru minunat. Nu
înțelegem cum Isus este Dumnezeu, dar și om. Deoarece
El este om, noi știm că, indiferent prin ce am trece, El
înțelege, deoarece El știe ce simțim.

JOI

În acea dimineață de
un înger
5 duminică,
puternic venise să dea la
o parte piatra imensă de pe
mormântul lui Isus. Îngerii lui
Satana au fugit, și soldații
îngroziți au căzut neputincioși
la pământ. Ei au privit cum
acel înger puternic a dat la o
parte piatra imensă de la intrarea în mormânt de parcă ar fi
fost doar o pietricică. Apoi
l-au auzit spunând: „Fiul lui
Dumnezeu, ieși afară; Tatăl
Tău Te cheamă!”
Un alt înger L-a eliberat
pe Isus de veșmintele cu care
fusese înfășurat trupul Său,
pentru ca El să Se poată ridica,
și Însuși Isus le-a împăturit cu
atenție. După aceea, Isus a ieșit din mormânt. Îngerii
strălucitori care încă mai erau la mormânt au cântat,
bucuroși să Îl întâmpine în timp ce s-au plecat înaintea
Lui.
Soldații au văzut și au auzit îngerii și, când Isus ieșea
din mormânt, L-au auzit spunând cu glas puternic și
clar: „Eu sunt învierea și viața”.
Oare putea fi această Persoană măreață Cel pe care
ei L-au batjocorit, L-au ridiculizat și L-au omorât în
vinerea dinainte? Da, El era. Acum ei știau cu certitudine că era Fiul lui Dumnezeu.
După ce îngerii au plecat și strălucirea a dispărut,
soldații s-au ridicat din nou în picioare. Fețele lor erau
palide, iar ei tremurau și se împleticeau, parcă erau
beți. Au alergat cât de repede au putut spre Ierusalim,
pentru a-i relata lui Pilat cele întâmplate, și pe cale
le-au povestit tuturor celor cu care se întâlneau.
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GÂNDEȘTE-TE: Mulți oameni care L-au iubit
și au crezut în Domnul Isus au murit deja. Ce se
va întâmpla cu ei la întoarcerea Lui în slavă? 1 Corinteni 15:51,52.

VINERI

Pe drum spre Pilat, soldații romani au povestit
celor cu care s-au întâlnit despre cele
6 tuturor
întâmplate la mormântul lui Isus. Probabil că
cineva a mers înainte și le-a spus câtorva conducători,
deoarece preoții au trimis cuvânt numaidecât soldaților
să vină mai întâi la ei.
Când soldații le-au povestit cele întâmplate, preoții au albit la față de teamă. Caiafa nu mai putea
vorbi. Totuși, când soldații se
întorceau să plece, a reușit să
spună ceva: „Opriți-vă! Așteptați! Să nu spuneți nimănui
cele întâmplate. Vă vom da
bani să spuneți că ucenicii lui
Isus au venit în timp ce voi
dormeați și I-au furat trupul.
Dacă află Pilat, vă garantăm
noi că nu vă va pedepsi.”
Matei 28:11-14.
Soldații știau că puteau fi
condamnați la moarte pentru
că au adormit în timp ce trebuiau să stea de pază. Cum
puteau să spună o așa minciună? Mai mult, ei deja le
spuseseră adevărul mai multor
oameni, și acei oameni și-au
putut da seama din modul în
care arătau și se comportau că
ei nu mințeau.
Dar, având promisiunea din partea preoților că
îi vor păzi de necazuri, soldații au hotărât să ia suma
mare de bani oferită lor și să spună minciuna inventată
de preoți. Versetul 15.
Acești preoți nu știau că Pilat aflase deja adevărul
despre cele întâmplate.
GÂNDEȘTE-TE: Este ușor să nu spui sau să îți
păcălești prietenul să nu spună când tu sau el
faceți ceva ce știi că este greșit? Tu sau prietenul tău ați
spus vreodată „Îți dau ceva dacă nu spui”? Este o idee
bună să faci o astfel de promisiune? De ce nu?
Studiu suplimentar: Matei 27:50-66; 28:1-4; 11-15;
Marcu 15:37-47; Luca 23:45-56; Ioan 19:30-42;
Viața lui Iisus, pp. 756–787.
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COLȚUL CU POVEȘTI

Doctorul Odihnă

D

Adaptare după God’s Eight Doctors Keep You Healthy and Happy,
de familia Byron Smith

umnezeu a creat Doctorul Odihnă în fiecare zi a săptămânii creației. La
sfârșitul fiecărei zile din săptămâna creației a fost noapte pentru odihnă până
în ziua următoare. Dumnezeu a făcut ca organismul nostru să se odihnească
și o modalitate de a ne odihni este somnul.
Completează rebusul:

Când dormim, trupul nostru crește. În acest timp
de repaus, sunt vindecate leziunile și organismul se
pregătește pentru o nouă zi de învățare, muncă și
joacă. Este foarte important să dormim suficient. Iată
ce se întâmplă când nu te odihnești cât ar trebui:
• Devii morocănos.
• Ai probleme în a te concentra.
• Nu ai o judecată la fel de bună.
• Te vei îmbolnăvi mai ușor.
Doctorul Odihnă este foarte important pentru a
te menține sănătos și fericit. Dacă ai între 5 și 12 ani,
ar trebui să dormi cel puțin 10 ore în fiecare noapte.
Tu cât dormi?

1,2,4,5,7,10. Dumnezeu ne recomandă acești
doctori pentru sănătatea noastră.
3. Timpul petrecut afară în ____________ te va
ajuta să dormi mai bine noaptea.
6. _______ __ _______ te va relaxa înainte de
culcare și vei avea un somn odihnitor.
7. Când dormi, deschide fereastra, ca să intre
______ curat.
8. Ar trebui să ai o oră __________ de culcare și
de trezire.
9. Când dormi, organismul tău ___________.
11. Copiii între 5 și 12 ani ar trebui să doarmă
__________ ore în fiecare noapte.

Ce poți face pentru a te odihni bine noaptea?
• Să adopți ore regulate de trezire și culcare. Cea mai
bună perioadă pentru somn este înainte de miezul
nopții.
• Petrece timp afară la lumina soarelui în fiecare zi.
Soarele ajută organismul să producă o substanță
care te ajută să dormi mai bine.
• Nu mânca mult seara.
8
Nu vei dormi bine dacă
2 N
R
stomacul tău trebuie să
lucreze.
• O baie caldă și alta3 N
rul de seară înainte de
somn te vor ajuta să te
5 S
relaxezi.
• Asigură-te că dormito7 A
rul este curat și ordonat
și deschide fereastra ca
să intre aer proaspăt.
• După ce te-ai dus la culcare, gândește-te la modalități în care Isus ne poartă de grijă. Repetă versetele pe care le-ai memorat.
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Additional resources: nature lessons, activities, music,
Bible lessons, Scripture memory, and more.
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BIBLIA

PE PRIMUL LOC
PRIMARA ANUL C

TRIMESTRUL 2 #26_25 iunie

”Domnul
a înviat!”
DUMINICĂ

Isus a murit în locul nostru vinerea, și duminică
devreme, El a ieșit din mormânt.
1 dimineața
Trăia!
Soldații care au păzit mormântul știau că El era în
viață deoarece Îl văzuseră. Dar ei au acceptat banii oferiți de preoți ca să mintă și să spună că ucenicii lui Isus
I-au furat trupul în timp ce ei dormeau. Soldații sunt
omorâți dacă adorm la datorie, așa că preoții le-au spus
că îi vor cere lui Pilat să îi protejeze și că nu vor permite să fie omorâți.
Nici soldații și nici preoții nu știau că cineva deja
ajunsese în grabă la Pilat și îi relatase cele întâmplate;
Pilat era speriat. Când preoții au mers să vorbească cu
el, acesta și-a dat seama că ce îi spuneau ei era o minciună și nu a vrut să promită că îi va proteja pe soldați
până nu stătea de vorbă
cu ei personal.
Soldaților le-a fost
teamă să îl mintă pe
Pilat, așa că au spus
adevărul cu privire la
cele întâmplate. Pilat
știa că ei spuneau adevărul. Din acea clipă
până la moartea lui,
Pilat nu a mai avut
niciodată pace. El a
știut că îngăduise ca
Fiul lui Dumnezeu să
fie omorât.

TEXT DE MEMORAT:
„El Însuși a zis: «Nicidecum n-am
să te las, cu niciun chip nu te voi
părăsi.»” Evrei 13:5

Femeile care au fost la cruce când Isus a murit au
mers și ele spre mormânt în urma trupului Său în acea
după-amiază de vineri. Duminică dimineața, devreme,
ele au adus și mai multe mirodenii pentru trupul Său.
Maria Magdalena era împreună cu femeile care au
plecat ultimele de la mormânt vineri după-amiază și ea
a fost prima care s-a întors duminică dimineața.
Soarele încă nu era pe cer când Maria mergea grăbită spre mormânt. Dintr-odată, s-a văzut o lumină
puternică din cer și pământul s-a cutremurat. Probabil că Maria se întreba ce se întâmplă. Și ea s-a întrebat cine ar putea muta piatra imensă de la intrarea în
mormânt.
Imaginați-vă mirarea Mariei când a ajuns la mormânt! Nu a văzut pe nimeni, dar piatra era dată la
o parte. A alergat și le-a spus lui Petru și lui Ioan că
trupul lui Isus nu mai era în mormânt. Ea nu știa ce se
întâmplase. Ioan 20:1,2.
GÂNDEȘTE-TE: Tu cum te-ai fi simțit dacă
erai în locul Mariei?

LUNI

Maria a plecat grăbită de la mormântul lui Isus
spus lui Petru și lui Ioan ce văzuse acolo.
2 șiÎn le-a
timp ce ea era plecată, au ajuns la mormânt
alte câteva femei cu uleiuri. Și ele au fost surprinse și
nedumerite de faptul că piatra era dată la o parte și au
văzut și ele că trupul
lui Isus dispăruse.
Luca 24:1-3.
Dintr-odată, și-au
dat seama că nu erau
singure. Versetele 4–8.
Îngerii le-au spus
că Isus trăia. Atunci
femeile s-au grăbit să le
spună și ucenicilor. Cu
cine s-au întâlnit pe
drum? Matei 28:8-10.
Când Petru și Ioan
au auzit despre mormântul gol, de
îndată au alergat
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într-acolo să vadă cu ochii lor. Și iată că cele spuse de
Maria erau adevărate! Ioan 20:2-10.
Dar Maria încă nu știa că Isus era în viață. Celelalte
femei au văzut niște îngeri care ziceau că Isus este viu.
Maria însă credea că cineva a mutat trupul Domnului
Isus. Preoții și soldații știau că Isus
înviase, dar ei mințeau cu privire
la acest lucru și îi învinovățeau pe
ucenici că furaseră trupul lui Isus.
Desigur, ucenicilor le era teamă de
ce li s-ar fi putut întâmpla.
GÂNDEȘTE-TE: Citește
din nou Ioan 20:6,7. Isus
nu a aruncat hainele pe jos, El le-a
împăturit cu atenție. Ce ne spune
acest lucru despre cât de important
este să fim ordonați și curați? Dar
hainele și camera noastră?

MARȚI

Maria, care li se alăturase lui
și lui Ioan la mor3 Petru
mânt, a rămas acolo după ce
aceștia s-au întors la Ierusalim.
Maria plângea gândindu-se la
tot ce se întâmpla. Unde fusese dus trupul lui Isus? Ce
se întâmplase cu El? Cu bucurie I-ar fi purtat ea de
grijă. La urma urmei, mormântul lui Lazăr era gol și
trupul lui Isus putea fi dus acolo. Când s-a uitat în mormânt, a văzut doi îngeri care arătau ca niște oameni.
„De ce plângi?” au întrebat-o ei și
Maria le-a spus. Când s-a întors
să plece, Altcineva i-a pus aceeași
întrebare. Ioan 20:11-15.
Ochii Mariei erau atât de înlăcrimați încât nu și-a dat seama
că era Isus. Dar când El i-a rostit
numele, dintr-odată, ea I-a recunoscut glasul. Versetele 16,17.
Isus nu avea timp să stea de
vorbă. Dar îți poți imagina cât
de bucuroasă a fost Maria când a
alergat înapoi să le spună și ucenicilor? Aceștia auziseră deja de
două ori că Isus era în viață și că
Se va întâlni cu ei în Galileea. Isus
a dorit în mod special ca Petru să
afle această veste, deoarece știa cât
de vinovat se simțise din cauza
celor întâmplate cu două zile în urmă. Dar ucenicii tot
nu puteau să creadă că Isus trăia. Ei au crezut că
femeile probabil visau.
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GÂNDEȘTE-TE: În timp ce ucenicii erau speriați și triști, Isus Se întâlnea cu scumpul Său Tată
din cer. El Își ținuse cuvântul. Se făcuse om. Trăise fără să
păcătuiască nici măcar o dată și murise în locul nostru.
Acum, El trăiește pentru totdeauna și ca urmare a tot ce a
făcut pentru noi, ne poate da putere
să trăim cum a trăit El.

MIERCURI

Mulți oameni spun că noi
la cer după ce
4 mergem
murim. Așa a făcut Isus?
Nu. El i-a spus Mariei că încă nu
fusese la cer. Dar, după aceea, El a
mers să Se întâlnească cu Tatăl Său
și să Se asigure că planul Lor a fost
îndeplinit. Ei Și-au respectat promisiunea. Această lume nu-i putea
aparține lui Satana. Cu ajutorul lui
Isus, nici noi nu-i vom aparține lui
Satana. Îți poți imagina ce întâlnire plină de bucurie a fost aceea?
Ioan 20:17.
Dar, înainte ca Isus să Se poată
întoarce la cer să fie Mare-Preot în
sanctuarul de acolo, urmașii Lui trebuiau să vadă că El
cu adevărat înviase. De asemenea, trebuia să îi ajute să
se pregătească pentru Darul special pe care El dorea să
li-L dea. Întotdeauna El avea să fie om, dar și Dumnezeu. Ca om, El nu putea să fie cu fiecare dintre ei așa
cum o făcuse cât a fost pe pământ.
Dar Darul minunat pe care dorea
să li-L dea putea fi întotdeauna cu
ei în locul Lui.
În acea după-amiază, Isus era
înapoi pe pământ. El știa cât de
speriați și de confuzi erau urmașii Lui și dorea să îi mângâie. Doi
dintre ei discutau triști în timp
ce mergeau pe un drum anevoios
spre casă târziu, duminică dupăamiază. Așa că Isus li S-a alăturat
și i-a întrebat despre ce vorbeau și
de ce erau triști. Luca 24:13-17.
Cei doi ucenici au fost surprinși și uimiți de întrebarea lui
Isus. Cum era posibil ca vreun om
să nu fi aflat ce se întâmplase în
acele zile? Versetul 18.
GÂNDEȘTE-TE: Isus voia să le spună multe
lucruri celor doi ucenici și, dacă ei ar fi știut cine
era El, ar fi fost prea entuziasmați să mai poată asculta.
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JOI

Isus mergea alături de doi dintre ucenicii Lui pe
spre casa lor din Emaus, dar ei nu știau
5 drum
cine era El. Când i-a întrebat de ce erau atât de
triști, ei I-au spus despre Isus și că speranța lor de a
avea o împărăție nouă se spulberase când El a fost răstignit. De asemenea, ei I-au povestit despre mormântul
gol și despre cele relatate de femei. Luca 24:19-24.
Apoi Isus le-a reamintit ce au scris profeții despre
Mesia cu sute de ani înainte de venirea Lui. Isus i-a dus
cu gândul până la cele scrise de
Moise. El le-a reamintit de semnificația jertfirii mielului și de
serviciile frumoase de la templu.
Versetele 25–27.
Profeții au spus foarte multe
lucruri despre El: unde urma să
Se nască, că va vindeca oameni
și îi va ajuta și cum avea să fie
tratat de oameni. Ei chiar au
prezis cât avea să trăiască, că
unul din prietenii Lui urma să Îl
trădeze și cum avea să moară.
Ascultând cu nerăbdare, ucenicii se simțeau tot mai încrezători. Parcă fuseseră orbi; dar,
dintr-odată, acum puteau vedea.
Pe când Isus a terminat de
explicat profețiile despre El,
aproape se întunecase și, când
au ajuns în satul lor, Isus părea
că vrea să meargă mai departe.
Dar L-au implorat să mai zăbovească la ei. Versetele 28, 29.
Ce s-a întâmplat la scurtă vreme după ce s-au așezat
să servească o mâncare simplă? Versetele 30,31.
GÂNDEȘTE-TE: Mulți oameni cred că Vechiul
Testament nu spune foarte multe despre Isus. Dar
întreaga Biblie este despre Isus. Vechiul Testament arată
spre prima Lui venire și spre suferințele și moartea Lui
pentru a ne salva. Atât Vechiul, cât și Noul Testament
arată spre a doua Lui venire, când ne va lua la cer
cu El.

VINERI

Seara de după învierea Lui, Isus a vorbit cu doi
urmașii Săi în timp ce se întorceau în
6 dintre
Emaus, spre casă. Ei nu au știut că El era Isus
până nu au început să mănânce. Atunci ei și-au dat
seama dintr-odată cine era El. Dar chiar atunci El a
dispărut. Luca 24:31,32.
Au uitat cu totul de cină. Nu mai aveau răbdare să
se întoarcă la Ierusalim să le spună și celorlalți ucenici.
Era târziu, dar ei știau că aceștia erau treji. Era întuneric și calea era prăpăstioasă și
periculoasă. Erau foarte obosiți,
dar au uitat și de acest lucru.
Alergând grăbiți pe cale,
împiedicându-se și uneori rătăcindu-se, nu știau că Isus era
chiar lângă ei. Când au ajuns în
camera de sus la Ierusalim, ușa
era încuiată. Au bătut, dar înăuntru părea să fie liniște. Nu a
răspuns nimeni.
Ucenicii se ascundeau în
camera de sus, deoarece le era
teamă de ce le-ar fi făcut iudeii.
Când cei doi le-au spus cine
erau, cineva le-a deschis și de
îndată a închis ușa în urma lor.
Aveau să le spună o veste minunată. Și, nevăzut, Isus era chiar
acolo cu ei. Versetele 33–35.
Dintr-odată, s-a lăsat tăcerea în încăpere. Ce s-a întâmplat? Versetele 36,37.
Scumpul și răbdătorul Isus! Le-a arătat urmele cuielor din mâinile și picioarele Lui. Apoi, pentru că ei
încă se îndoiau, le-a cerut ceva de mâncare, pentru a le
demonstra că nu era o stafie și că încă era om. Versetele 38–43.
GÂNDEȘTE-TE: Într-un final, i-a convins că
El era cu adevărat același Isus pe care Îl știuseră
de trei ani. Apoi le-a explicat profețiile cu privire la El.
Versetele 44–46. Și, pentru prima dată, ei au înțeles cu
adevărat.
Studiu suplimentar: Matei 28:1-10; Marcu 16:1-13;
Luca 24:1-43; Ioan 20:1-21; Viața lui Iisus, pp. 788–804.
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COLȚUL CU POVEȘTI

Doctorul Încredere

A

Adaptare după God’s Eight Doctors Keep You Healthy and Happy, de Kymberlee Smith

m vorbit despre șapte doctori naturali dați nouă de Dumnezeu pentru a ne
menține organismul sănătos și în stare bună. Aceștia sunt: Doctorul Nutriție,
Doctorul Exercițiu, Doctorul Apă, Doctorul Soare, Doctorul Temperanță,
Doctorul Aer și Doctorul Odihnă.
Ultimul doctor
a fi mai ușoare,
despre care vom
dar și puternice. În
vorbi este Doctorul
urmă cu mulți ani,
Încredere în Dumoamenii au început
nezeu.
Doctorul
să studieze păsările
cel mai important
pentru a afla cum să
l-am păstrat pentru
construiască avioane.
final. Pentru a fi cu
Dar încă tot nu au
adevărat sănătoși și
descoperit cum să
fericiți, trebuie să ne încredem
construiască un avion care să
în Dumnezeu. El este Creatorul
poată face lucrurile pe care le face o pasăre în fiecare
nostru iubitor și dorește să fie cel mai bun Prieten al
zi. Când vedem cum Dumnezeu le dă păsărilor exact
nostru. Iată câteva moduri în care ne putem împrieteni
ce au nevoie, acest lucru ne ajută să realizăm că El ne
cu Dumnezeu:
poate purta și nouă de grijă. Biblia spune: „Nu se vând
Biblia este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu
oare două vrăbii la un ban? Totuși niciuna din ele nu
pentru noi. În ea găsim multe făgăduințe pentru fiecade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi,
care dintre noi. Tot în ea găsim experiențele minunate
până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu
ale unor oameni cărora Dumnezeu le-a purtat de grijă.
vă temeți; voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii”
Când citim relatări precum cea în care Dumnezeu a
(Matei 10:29-31).
despicat Marea Roșie pentru a-i elibera
pe israeliți, când Dumnezeu a închis
Completează spațiile libere:
gura leilor pentru a-l salva pe Daniel și
• Dumnezeu a creat omul în ziua a ____________ a săptămânii
când i-a eliberat pe Pavel și pe Sila din
creației.
închisoare, ne dăm seama că Dumnezeu
• Dacă vrei să fii cu adevărat sănătos și fericit trebuie să te
ne va purta și nouă de grijă.
_____________ în Dumnezeu, pentru că El este ___________
Dumnezeu dorește ca noi să vorbim
cu El. El dorește ca noi să Îi spunem
tău.
pentru ce suntem recunoscători și de
• A citi ___________ lui Dumnezeu și a vorbi cu El în
ce avem nevoie. „Căci ochii Domnului
______________ sunt câteva căi prin care ne putem împrieteni
sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui
cu Dumnezeu.
iau aminte la rugăciunile lor” (1 Petru
• Matei 10:__-__ spune că Dumnezeu vede ___________ când
3:12). Dumnezeu este Prietenul nostru.
cad la pământ și El știe câți _________ avem în cap!
Putem vorbi cu El oricând.
Natura este al doilea manual al lui
Additional resources: nature lessons, activities, music,
Dumnezeu. Toate lucrurile din jurul
Bible lessons, Scripture memory, and more.
nostru sunt lucruri minunate, pe care El le-a creat. Te-ai
My Bible First Copyright © 2015
Phone: 1-877-242-5317
întrebat vreodată cum poate zbura o pasăre? DumneWeb: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org
zeu le-a dat păsărilor oase goale, pene cu mijlocul gol și
Unless otherwise noted, Scripture quotations are from the NKJV.
chiar buzunărașe cu aer în organismul lor, pentru
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