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Studiul 11

Manifestarea dragostei

Textul de memorat: „Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit,  atunci
lumina ta va răsări peste întunecime şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare!” (Isaia 58:10)

Duminică, 7 martie – Să cumperi ceva gratuit? (Isaia 55:1-7)

1. Isaia 55:1; Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate,
veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată!

2. 1 Petru 1:18,19; 18. căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din
felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.

Efeseni 2:8,9; 8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este
darul lui Dumnezeu.
9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

Matei 10:39; Luca 9:23; 14:26; Filipeni 3:8; 39. Cine îşi va păstra viaţa o va pierde; şi cine îşi va
pierde viaţa pentru Mine o va câştiga.
23. Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în
fiecare zi şi să Mă urmeze.
26. „Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe
fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.
8. Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii
lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe
Hristos.

Luni, 8 martie – Gânduri şi căi înalte (Isaia 55:6-13)

3. Isaia 55:8,9; 8. „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele,
zice Domnul.
9. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,  atât  sunt de sus căile  Mele faţă de căile  voastre şi
gândurile Mele faţă de gândurile voastre.

4. Isaia 55:6-9; 6. Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.
7. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul
care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.”
8. „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul.
9. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,  atât  sunt de sus căile  Mele faţă de căile  voastre şi
gândurile Mele faţă de gândurile voastre.

Marţi, 9 martie – „Acesta este postul plăcut Mie?” (Isaia 58:1-8)

5. Isaia 58:3; „La ce ne foloseşte să postim” – zic ei – „dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul,
dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?” – Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsaţi în
voia pornirilor voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri.
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6. Isaia 58:3-7; 3. „La ce ne foloseşte să postim” - zic ei - „dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim

sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?” - Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă
lăsaţi în voia pornirilor voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri.
4. Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere
ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus.
5. Oare acesta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un
pipirig şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului?
6.  Iată  postul  plăcut  Mie:  dezleagă  lanţurile  răutăţii,  deznoadă  legăturile  robiei,  dă  drumul  celor
asupriţi şi rupe orice fel de jug;
7. împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om
gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.

Miercuri, 10 martie – Adevăratul post (Isaia 58:1-12)

7. Isaia 58:6-12; 6. Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii,  deznoadă legăturile robiei,  dă
drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug;
7. împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om
gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.
8. Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge
înainte, şi slava Domnului te va însoţi.
9.  Atunci  tu  vei  chema,  şi  Domnul  va  răspunde,  vei  striga,  şi  El  va  zice:  „Iată-Mă!”  Dacă  vei
îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară,
10. dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări
peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare!
11. Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere
mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
12. Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi
numit „Dregător de spărturi”, „Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit”.

8. Matei 25:40; 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.”

Iacov 1:27; Religia curată şi neîntinată,  înaintea lui Dumnezeu, Tatăl  nostru, este să cercetăm pe
orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.

Isaia 58; 1. Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu
nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei!
2. În toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea şi n-
ar fi părăsit Legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. -
3. „La ce ne foloseşte să postim” - zic ei - „dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii
seama de lucrul acesta?” - Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsaţi în voia pornirilor
voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri.
4. Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere
ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus.
5. Oare acesta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig
şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului?
6. Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi
şi rupe orice fel de jug;
7. împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol,
acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.
8. Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge
înainte, şi slava Domnului te va însoţi.
9. Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: „Iată-Mă!” Dacă vei îndepărta
jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară,
10. dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări
peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare!
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11. Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere
mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
12. Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit
„Dregător de spărturi”, „Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit”.
13. Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă
Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti neurmând căile
tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării,
14. atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de
moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.”

Joi, 11 martie – Un timp pentru noi (Isaia 58:13,14)

9. Isaia 58:13; Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea
sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti
neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării,

10. Isaia 58:13; Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea
sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti
neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării,

Exodul 23:12; Marcu 2:27; 3:1-5; Ioan 5:1-17; 12. Timp de şase zile, să-ţi faci lucrul. Dar în ziua a
şaptea să te odihneşti, pentru ca boul şi măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale şi străinul
să aibă răgaz şi să răsufle.
27. Apoi le-a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat;
1. Isus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată.
2. Ei pândeau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să-L poată învinui.
3. Şi Isus a zis omului care avea mâna uscată: „Scoală-te şi stai la mijloc!”
4. Apoi le-a zis: „Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viaţa cuiva sau s-o
pierzi?” Dar ei tăceau.
5. Atunci, rotindu-Şi privirile cu mânie peste ei şi mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: „Întinde-
ţi mâna!” El a întins-o, şi mâna i s-a făcut sănătoasă.
1. După aceea era un praznic al iudeilor; şi Isus S-a suit la Ierusalim.
2.  În  Ierusalim,  lângă poarta  oilor,  este  o  scăldătoare,  numită  în  evreieşte  Betesda,  care  are  cinci
pridvoare.
3. În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau mişcarea apei.
4. Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare şi tulbura apa. Şi cel dintâi
care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut.
5. Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani.
6. Isus, când l-a văzut zăcând, şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci
sănătos?”
7. „Doamne”, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa; şi,
până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.”
8. „Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.”
9. Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat.
10.  Iudeii  ziceau deci  celui  ce  fusese vindecat:  „Este  ziua Sabatului;  nu-ţi  este  îngăduit  să-ţi  ridici
patul.”
11. El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: „Ridică-ţi patul şi umblă.”
12. Ei l-au întrebat: „Cine este Omul acela care ţi-a zis: „Ridică-ţi patul şi umblă”?”
13. Dar cel vindecat nu ştia cine este: căci Isus Se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela.
14. După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai
păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.”
15. Omul acela s-a dus şi a spus iudeilor că Isus este Acela care-l făcuse sănătos.
16. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus şi căutau să-L omoare, fiindcă făcea
aceste lucruri în ziua Sabatului.
17. Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum; şi Eu, de asemenea, lucrez.”
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