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Studiul 7

Învăţăturile lui Isus şi marea luptă

Textul de memorat: „Veniţi  la Mine, toţi  cei  trudiţi  şi  împovăraţi,  şi  Eu vă voi da odihnă.”  
(Matei 11:28)

Duminică

1. Matei 11:29; Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi  
smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.

Luni

2. Matei 13:3-8; 3. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde şi le-a zis: "Iată, semănătorul a 
ieşit să semene.
4. Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum, şi au venit păsările şi au  
mâncat-o.
5. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit îndată,  
pentru că n-a găsit un pământ adânc.
6. Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit; şi, pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat.
7. O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut şi au înecat-o.
8. O altă parte a căzut în pământ bun şi a dat rod: un grăunte a dat o sută, altul, şaizeci, şi 
altul, treizeci.

Matei 13:18-23; 18. Ascultaţi, dar, ce înseamnă pilda semănătorului:
19. Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte  
ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânţa căzută lângă drum.
20. Sămânţa căzută în locuri stâncoase este cel ce aude Cuvântul şi-l primeşte îndată cu 
bucurie;
21. dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; şi, cum vine un necaz sau o prigonire 
din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el.
22. Sămânţa căzută între spini este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului acestuia  
şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt, şi ajunge neroditor.
23. Iar sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege; el aduce rod: 
un grăunte dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci."

Marți

3. Matei 7:21-27; 21. Nu oricine-Mi zice: "Doamne, Doamne!" va intra în Împărăţia cerurilor, ci 
cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: "Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? 
N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?"
23. Atunci le voi spune curat: "Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi 
care lucraţi fărădelege."
24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om 
cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă.
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25. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu 
s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.
26. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi  nu le face, va fi  asemănat cu un om 
nechibzuit care şi-a zidit casa pe nisip.
27. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea; ea s-a 
prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare."

Miercuri

4. Matei 7:1-5; 1. Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.
2. Căci cu ce judecată judecaţi veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi vi se va măsura.
3. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din 
ochiul tău?
4. Sau, cum poţi zice fratelui tău: "Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău", şi, când colo, tu ai 
o bârnă în al tău?...
5. Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul 
din ochiul fratelui tău.

Joi

5. Matei 28:20; 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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