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Studiul 8

Să slujim ca Isus

Textul de memorat: „Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite ca
nişte oi care n-au păstor.” (Matei 9:36)

Duminică, 16 august – Atitudinea lui Isus faţă de oameni

1. Matei 5:13,14; 13. Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta
iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în
picioare de oameni.
14. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.

Ioan 1:9; Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.

Ioan 12:46; Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în
întuneric.

Filipeni 2:15; Ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam
ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,

Ioan 17:15-18; 15. Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.
16. Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume.
17. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
18. Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume.

Luni, 17 august – Cum i-a tratat Isus pe oameni

2. Matei 8:5-10; 5. Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga
6. şi-I zicea: "Doamne, robul meu zace în casă slăbănog şi se chinuie cumplit."
7. Isus i-a zis: "Am să vin şi să-l tămăduiesc."
8. "Doamne", a răspuns sutaşul, "nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un
cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.
9. Căci şi eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostaşi, şi zic unuia: "Du-te!", şi se duce; altuia:
"Vino!", şi vine; şi robului meu: "Fă cutare lucru!", şi-l face."
10. Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat şi a zis celor ce veneau după El: "Adevărat vă spun că
nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.

Marcu 12:34; Isus a văzut că a răspuns cu pricepere şi i-a zis: „Tu nu eşti departe de Împărăţia lui
Dumnezeu.” Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.

3. Isaia 42:3; Trestia frântă n-o va zdrobi, şi mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata
după adevăr.

Coloseni 4:5,6; 5. Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea.
6.  Vorbirea voastră  să  fie  totdeauna cu har,  dreasă cu sare,  ca să ştiţi  cum trebuie să răspundeţi
fiecăruia.
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Efeseni 4:15; Ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la
Cel ce este Capul, Hristos.

Marţi, 18 august – Isus şi lucrarea de vindecare (I)

4. Matei 9:1-7; 1. Isus S-a suit într-o corabie, a trecut marea şi a venit în cetatea Sa.
2. Şi iată că I-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut credinţa şi a zis slăbănogului:
"Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!"
3. Şi iată că unii din cărturari au zis în ei înşişi: "Omul acesta huleşte!"
4. Isus, care le cunoştea gândurile, a zis: "Pentru ce aveţi gânduri rele în inimile voastre?
5. Căci ce este mai lesne? A zice: "Iertate îţi sunt păcatele", sau a zice: "Scoală-te şi umblă"?
6.  Dar,  ca  să  ştiţi  că  Fiul  omului  are  putere  pe  pământ  să  ierte  păcatele,  "Scoală-te",  a  zis  El
slăbănogului, "ridică-ţi patul şi du-te acasă."
7. Slăbănogul s-a sculat şi s-a dus acasă.

Marcu 5:25-34; 25. Şi era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge.
26. Ea suferise mult de la mulţi doctori; cheltuise tot ce avea, şi nu simţise nicio uşurare; ba încă îi era
mai rău.
27. A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulţime şi s-a atins de haina Lui.
28. Căci îşi zicea ea: "Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui."
29. Şi îndată a secat izvorul sângelui ei. Şi a simţit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală.
30. Isus a cunoscut îndată că o putere ieşise din El; şi, întorcându-Se spre mulţime, a zis: "Cine s-a
atins de hainele Mele?"
31. Ucenicii I-au zis: "Vezi că mulţimea Te îmbulzeşte şi mai zici: "Cine s-a atins de Mine?"
32. El Se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta.
33. Femeia, înfricoşată şi tremurând, căci ştia ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele
Lui şi I-a spus tot adevărul.
34. Dar Isus i-a zis: "Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta."

Miercuri, 19 august – Isus şi lucrarea de vindecare (II)

5. Matei  4:23-25; 23.  Isus  străbătea  toată  Galileea,  învăţând  pe  norod  în  sinagogi,  propovăduind
Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod.
24. I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe
cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi; şi El îi vindeca.
25. După El au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo
de Iordan.

Matei  9:35; Isus  străbătea  toate  cetăţile  şi  satele,  învăţând  pe  norod  în  sinagogi,  propovăduind
Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă care era în norod.

6. Marcu 1:32-39; 32. Seara, după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii şi îndrăciţii.
33. Şi toată cetatea era adunată la uşă.
34. El a vindecat pe mulţi care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulţi draci şi nu lăsa pe
draci să vorbească, pentru că-L cunoşteau.
35. A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc
pustiu. Şi Se ruga acolo.
36. Simon şi ceilalţi care erau cu El s-au dus să-L caute;
37. şi, când L-au găsit, I-au zis: "Toţi Te caută."
38.  El  le-a  răspuns:  "Haidem  să  mergem  în  altă  parte,  prin  târgurile  şi  satele  vecine,  ca  să
propovăduiesc şi acolo; căci pentru aceasta am ieşit."
39. Şi S-a dus să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galileea; şi scotea dracii.
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Joi, 20 august – Ce anume contează pentru Isus

7. Matei 25:31-46; 31. Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de
domnie al slavei Sale.
32. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul
oile de capre;
33. şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.
34. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: "Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi
Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.
35. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin,
şi M-aţi primit;
36. am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi
venit pe la Mine."
37. Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: "Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să
mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut?
38. Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat?
39. Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?"
40. Drept răspuns, Împăratul le va zice: "Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri
unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut."
41. Apoi va zice celor de la stânga Lui: "Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a
fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!
42. Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau;
43. am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi
n-aţi venit pe la Mine."
44. Atunci Îi vor răspunde şi ei: "Doamne, când Te-am văzut noi flămând, sau fiindu-Ţi sete, sau
străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?"
45. Şi El, drept răspuns, le va zice: "Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri
unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut."
46. Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică."
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