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Studiul 13

Răstignit şi înviat
Textul de memorat: „Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: «Toată puterea Mi-a
fost dată în cer şi pe pământ.»” (Matei 28:18)

Duminică, 19 iunie - Isus sau Baraba?
1. Matei 27:11-26; 11. Isus S-a înfăţişat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a întrebat: "Eşti
Tu "Împăratul iudeilor"?" "Da", i-a răspuns Isus, "sunt."
12. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor.
13. Atunci Pilat I-a zis: "N-auzi de câte lucruri Te învinuiesc ei?"
14. Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, aşa că se mira foarte mult dregătorul.
15. La fiecare praznic al Paştilor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un
întemniţat pe care-l voiau ei.
16. Pe atunci aveau un întemniţat vestit, numit Baraba.
17. Când erau adunaţi la un loc, Pilat le-a zis: "Pe care voiţi să vi-l slobod? Pe Baraba sau
pe Isus, care Se numeşte Hristos?"
18. Căci ştia că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui.
19. Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevasta sa a trimis să-i spună: "Să n-ai nimic
a face cu Neprihănitul acesta; căci azi am suferit mult în vis din pricina Lui."
20. Preoţii cei mai de seamă şi bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe
Isus să-L omoare.
21. Dregătorul a luat cuvântul şi le-a zis: "Pe care din amândoi voiţi să vi-l slobod?" "Pe
Baraba", au răspuns ei.
22. Pilat le-a zis: "Dar ce să fac cu Isus, care Se numeşte Hristos?" "Să fie răstignit!", i-au
răspuns cu toţii.
23. Dregătorul a zis: "Dar ce rău a făcut?" Ei au început să strige şi mai tare: "Să fie
răstignit!"
24. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, şi-a
spălat mâinile înaintea norodului şi a zis: "Eu sunt nevinovat de sângele Neprihănitului
acestuia. Treaba voastră!"
25. Şi tot norodul a răspuns: "Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri."
26. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a
dat în mâinile lor, ca să fie răstignit.

Luni, 20 iunie - Înlocuitorul nostru crucificat
2. Matei 27:45-46; 45. De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric
peste toată ţara.
46. Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: "Eli, Eli, lama sabactani?", adică:
"Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?"

Marți, 21 iunie - Perdeaua ruptă şi stâncile despicate
3. Matei 27:49-54; 49. Dar ceilalţi ziceau: "Lasă să vedem dacă va veni Ilie să-L mântuiască."
50. Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul.
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51. Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul sa cutremurat, stâncile s-au despicat,
52. mormintele s-au deschis, şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat.
53. Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat
multora.
54. Sutaşul şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ
şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis: "Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui
Dumnezeu!"
4. Evrei 8:1-6; 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care
S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,
2. ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de un om, ci
de Domnul.
3. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era de
trebuinţă ca şi celălalt Mare Preot să aibă ceva de adus.
4. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege.
5. Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de
Moise de la Dumnezeu, când avea să facă Cortul: "Ia seama", i s-a zis, "să faci totul după
chipul care ţi-a fost arătat pe munte."
6. Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui
mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune.

Miercuri, 22 iunie - Hristos a înviat!
5. Matei 28:1-15; 1. La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua
dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
2. Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât
din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.
3. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.
4. Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.
5. Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: "Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus
care a fost răstignit.
6. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul;
7. şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge
înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta."
8. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de
veste ucenicilor Lui.
9. Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi le-a zis: "Bucuraţi-vă!" Ele s-au apropiat să-I cuprindă
picioarele şi I s-au închinat.
10. Atunci Isus le-a zis: "Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în
Galileea: acolo Mă vor vedea."
11. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor
celor mai de seamă despre toate cele întâmplate.
12. Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani
13. şi le-au zis: "Spuneţi aşa: "Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au
furat."
14. Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom
scăpa de grijă."
15. Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre
iudei până în ziua de astăzi
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Joi, 23 iunie - Marea Trimitere
6. Matei 28:16-18; 16. Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le
poruncise Isus să meargă.
17. Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit.
18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: "Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi
pe pământ.
Daniel 7:13,14; 13. M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii
cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus
înaintea Lui.
14. I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate
popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică şi
nu va trece nicidecum, şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.
7. Matei 28:19,20; 19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul veacului." Amin.
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