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Studiul 5 
 
 

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

Duminică, 25 iulie – „Şi Eu vă voi da odihnă” 
 
1. Matei 11:20-28; 20. Atunci Isus a început să mustre cetăţile în care fuseseră făcute cele mai multe din 

minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. 
21. „Vai de tine, Horazine!”, a zis El. „Vai de tine, Betsaido! Căci, dacă ar fi fost făcute în Tir şi 
Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac şi cenuşă. 
22. De aceea, vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi. 
23. Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare până la cer? Vei fi coborât până la Locuinţa morţilor; căci, 
dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în 
ziua de astăzi. 
24. De aceea, vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei decât pentru tine.” 
25. În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, 
pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor. 
26. Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!” 
27. „Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară 
de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L 
descopere. 
28. Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. 

 
 

Luni, 26 iulie – „Luaţi jugul Meu asupra voastră” 
 
2. Matei 11:29,30; 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. 
30. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” 

 
3. Matei 11:28; 28. Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. 
 

Matei 11:29; 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. 

 
 

Marţi, 27 iulie – „Căci Eu sunt blând şi smerit cu inima” 
 
4. Matei 5:5; Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! 
 

1 Petru 3:4; Ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care 
este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. 

 
Isaia 57:15; Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: 
„Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile 
smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite. 
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Miercuri, 28 iulie – „Căci jugul Meu este uşor” 
 
5. Matei 11:30; Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară. 
 
6. Galateni 5:1; Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. 
 
 

Joi, 29 iulie – „Şi sarcina Mea este uşoară” 
 
7. Exodul 18:13-22; 13. A doua zi, Moise s-a aşezat să judece poporul; şi poporul a stat înaintea lui de 

dimineaţa până seara. 
14. Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor, şi a zis: „Ce faci tu acolo cu poporul acela? 
De ce stai singur, şi tot poporul stă înaintea ta, de dimineaţa până seara?” 
15. Moise a răspuns socrului său: „Poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. 
16. Când au vreo treabă, vin la mine; eu judec între ei şi fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu şi legile 
Lui.” 
17. Socrul lui Moise i-a zis: „Ce faci tu nu este bine. 
18. Te istoveşti singur şi vei istovi şi poporul acesta, care este cu tine; căci lucrul este mai presus de 
puterile tale şi nu-l vei putea face singur. 
19. Acum ascultă glasul meu; am să-ţi dau un sfat, şi Dumnezeu va fi cu tine! Fii tălmaciul poporului 
înaintea lui Dumnezeu şi du pricinile înaintea lui Dumnezeu. 
20. Învaţă-i poruncile şi legile; şi arată-le calea pe care trebuie s-o urmeze şi ce trebuie să facă. 
21. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi ai 
lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste 
cincizeci şi căpetenii peste zece. 
22. Ei să judece poporul în tot timpul; să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele 
mai mici să le judece ei înşişi. În felul acesta îţi vei uşura sarcina, căci o vor purta şi ei împreună cu 
tine. 

 
8. Galateni 6:2; Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos. 
 
 


