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Liberi să ne odihnim

Textul  de  memorat: „Domnul  este  lumina  şi  mântuirea  mea:  de  cine  să  mă  tem?  Domnul  este
sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?” (Psalmii 27:1)

Duminică, 15 august – Odihna vindecătoare

1. Marcu 2:1-4; 1. După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă
2. şi s-au adunat îndată aşa de mulţi, că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea
Cuvântul.
3. Au venit la El nişte oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi.
4. Fiindcă nu puteau să ajungă până la El, din pricina norodului, au desfăcut acoperişul casei unde era
Isus şi, după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul.

Luni, 16 august – Tratarea problemei de la rădăcină

2. Marcu 2:5-12; 5. Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!”
6. Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile lor:
7. „Cum vorbeşte Omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?”
8. Îndată, Isus a cunoscut, prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei şi le-a zis: „Pentru ce aveţi astfel
de gânduri în inimile voastre?
9. Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: „Păcatele îţi sunt iertate”, ori a zice: „Scoală-te, ridică-ţi
patul şi umblă”?
10. Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele,
11. „Ţie îţi poruncesc”, a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.”
12. Şi îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au rămas
uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: „Niciodată n-am văzut aşa ceva!”

3. Marcu 2:8,9; 8. Îndată, Isus a cunoscut, prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei şi le-a zis: „Pentru
ce aveţi astfel de gânduri în inimile voastre?
9. Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: „Păcatele îţi sunt iertate”, ori a zice: „Scoală-te, ridică-ţi
patul şi umblă”?

Marţi, 17 august – Fuga

4. 1 Împăraţi 19:1-5; 1. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie şi cum ucisese cu sabia pe toţi prorocii.
2. Izabela a trimis un sol la Ilie,  să-i spună: „Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă
mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa fiecăruia din ei.”
3. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat şi a plecat, ca să-şi scape viaţa. A ajuns la Beer-Şeba, care
ţine de Iuda, şi şi-a lăsat slujitorul acolo.
4. El s-a dus în pustiu unde, după un drum de o zi, a şezut sub un ienupăr şi dorea să moară, zicând:
„Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.”
5. S-a culcat şi a adormit sub un ienupăr. Şi iată, l-a atins un înger şi i-a zis: „Scoală-te şi mănâncă.”

Miercuri, 18 august – Prea obosit ca să fugă
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5. 1 Împăraţi 19:4; 4. El s-a dus în pustiu unde, după un drum de o zi, a şezut sub un ienupăr şi dorea să

moară, zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.”

6. Psalmii 34:18; 73:26; 18. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul
zdrobit.
26. Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi
partea mea de moştenire.

Matei 5:1-3; 1. Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-
au apropiat de El.
2. Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:
3. „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!

Isaia 53:4-6; 4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi
am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă
pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
6. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra
Lui nelegiuirea noastră a tuturor.

Joi, 19 august – Odihnă şi nu numai

7. 1 Împăraţi 19:5-8; 5. S-a culcat şi a adormit sub un ienupăr. Şi iată, l-a atins un înger şi i-a zis:
„Scoală-te şi mănâncă.”
6. El s-a uitat,  şi la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe nişte pietre încălzite şi un ulcior cu apă. A
mâncat şi a băut, apoi s-a culcat din nou.
7. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins şi a zis: „Scoală-te şi mănâncă, fiindcă drumul pe
care-l ai de făcut este prea lung pentru tine.”
8. El s-a sculat, a mâncat şi a băut; şi, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers patruzeci
de zile şi patruzeci de nopţi până la muntele lui Dumnezeu, Horeb.

8. 1 Împăraţi  19:15,16; 15.  Domnul  i-a  zis:  „Du-te,  întoarce-te  pe  drumul  tău  prin  pustiu  până la
Damasc; şi când vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei.
16. Să ungi şi pe Iehu, fiul lui Nimşi, ca împărat al lui Israel; şi să ungi pe Elisei, fiul lui Şafat, din
Abel-Mehola, ca proroc în locul tău.

2 Împăraţi 2:11; Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc şi nişte cai de foc i-au despărţit pe
unul de altul, şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt.
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