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Studiul 3

Isus, apostolii şi Biblia

Textul de memorat: „Drept răspuns, Isus i-a zis: «Este scris: ʼOmul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu
orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.ʻ»” (Matei 4:4)

Duminică, 12 aprilie – „Este scris”

1. Matei 4:1-11; 1. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.
2. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.
3. Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: "Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea
să se facă pâini."
4. Drept răspuns, Isus i-a zis: "Este scris: "Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care
iese din gura lui Dumnezeu."
5. Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului
6. şi I-a zis: "Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: "El va porunci îngerilor Săi
să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră."
7. "De asemenea este scris", a zis Isus: "Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău."
8. Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi
I-a zis:
9. "Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie."
10. "Pleacă, Satano", i-a răspuns Isus. "Căci este scris: "Domnului Dumnezeului tău să te închini şi
numai Lui să-I slujeşti."
11. Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească.

Luni, 13 aprilie – Isus şi Legea

2. Matei 5:17-20; 17. Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să
împlinesc.
18. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură
de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.
19. Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi
chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va
fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.
20. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu
niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.

Matei 22:29; Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici
puterea lui Dumnezeu.

Matei 23:2,3; 2. a zis: "Cărturarii şi fariseii şed pe scaunul lui Moise.
3. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu
faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.

3. Matei 22:37-40; 37. Isus i-a răspuns: "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot
sufletul tău şi cu tot cugetul tău."
38. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.
39. Iar a doua, asemenea ei, este: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi."
40. În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii."
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Marţi, 14 aprilie – Isus şi toată Scriptura

4. Luca 24:13-35,44,45; 13. În aceeaşi zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la
o depărtare de şaizeci de stadii de Ierusalim;
14. şi vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase.
15. Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei.
16. Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască.
17. El le-a zis:  "Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi  între voi pe drum?" Şi ei s-au oprit,
uitându-se trişti.
18. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, I-a zis: "Tu eşti singurul străin aici în Ierusalim, de nu
ştii ce s-a întâmplat în el zilele acestea?"
19. "Ce?", le-a zis El. Şi ei I-au răspuns: "Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc
puternic în fapte şi în cuvinte înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod.
20.  Cum preoţii  cei  mai  de seamă şi  mai  marii  noştri  L-au dat  să  fie  osândit  la  moarte  şi  L-au
răstignit?
21. Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel; dar cu toate acestea, iată că astăzi
este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri.
22. Ba încă nişte femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt,
23. nu I-au găsit trupul şi au venit şi au spus că ar fi văzut şi o vedenie de îngeri care ziceau că El este
viu.
24. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt şi au găsit aşa cum spuseseră femeile, dar pe El nu
L-au văzut."
25. Atunci Isus le-a zis: "O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au
spus prorocii!
26. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?"
27. Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la
El.
28. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El S-a făcut că vrea să meargă mai departe.
29. Dar ei au stăruit de El şi au zis: "Rămâi cu noi, căci este spre seară, şi ziua aproape a trecut." Şi a
intrat să rămână cu ei.
30. Pe când şedea la masă cu ei, a luat pâinea; şi, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o şi le-a dat-
o.
31. Atunci li s-au deschis ochii şi L-au cunoscut; dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor.
32. Şi au zis unul către altul: "Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne deschidea
Scripturile?"
33. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim şi au găsit pe cei unsprezece şi pe cei ce
erau cu ei, adunaţi la un loc
34. şi zicând: "A înviat Domnul cu adevărat şi S-a arătat lui Simon."
35. Şi au istorisit ce li se întâmplase pe drum şi cum L-au cunoscut la frângerea pâinii.
44. Apoi le-a zis: "Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este
scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi."
45. Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile.

Miercuri, 15 aprilie – Isus şi originea Bibliei

5. Matei 12:3,4; 3. Dar Isus le-a răspuns: "Oare n-aţi citit ce a făcut David, când a flămânzit el şi cei ce
erau împreună cu el?
4. Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu şi a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care
nu-i era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoţilor?

Matei 24:38; În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se
măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,
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Marcu 10:6-8; 6. Dar de la începutul lumii "Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască.
7. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa.
8. Şi cei doi vor fi un singur trup." Aşa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup.

Luca 4:25-27; 25. Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea
ploaie trei ani şi şase luni şi când a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe văduve în Israel;
26. şi totuşi Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului.
27. Şi mulţi leproşi erau în Israel, pe vremea prorocului Elisei; şi totuşi niciunul din ei n-a fost curăţat,
afară de Naaman, sirianul."

Luca 11:51; De la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar şi Templu; da, vă spun,
se va cere de la neamul acesta!

Joi, 16 aprilie – Apostolii şi Biblia

6. Faptele 4:24-26; 24. Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu
şi au zis: "Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele!
25. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: "Pentru ce se întărâtă
neamurile şi pentru ce cugetă noroadele lucruri deşarte?
26.  Împăraţii  pământului  s-au  răsculat  şi  domnitorii  s-au  unit  împotriva  Domnului  şi  împotriva
Unsului Său."

Faptele 13:32-36; 32. Şi noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduinţa făcută părinţilor noştri,
33. Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus; după cum este scris în psalmul al
doilea: "Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut."
34. Că L-a înviat din morţi, aşa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: "Vă voi
împlini, cu toată credincioşia, făgăduinţele sfinte pe care le-am făcut lui David."
35. De aceea mai zice şi în alt Psalm: "Nu vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea."
36. Şi David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat
lângă părinţii săi şi a văzut putrezirea.

Romani 9:17; Fiindcă Scriptura zice lui faraon: „Te-am ridicat înadins, ca să-Mi arăt în tine puterea
Mea şi pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot pământul.”

Galateni  3:8; Scriptura,  de  asemenea,  fiindcă  prevedea  că  Dumnezeu  va  socoti  neprihănite  pe
Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate neamurile vor fi
binecuvântate în tine.”
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