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Domnul Hristos, în cuptorul încercării

Textul de memorat: „Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: «Eli, Eli, lama sabactani?»,
adică: «Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?»” (Matei 27:46)

Duminică, 18 septembrie – Primii ani

1. Luca 2:7,22-24; 7. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o
iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.
22. Şi, când s-au împlinit zilele pentru curăţarea lor, după Legea lui Moise, Iosif şi Maria au adus
Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfăţişeze înaintea Domnului -
23. după cum este scris în Legea Domnului: "Orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat
Domnului" -
24. şi ca să aducă jertfă: o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în
Legea Domnului.

Leviticul 12:6-8; 6. Când se vor împlini zilele curăţării ei, pentru un fiu sau pentru o fiică, să aducă
preotului, la uşa Cortului întâlnirii, un miel de un an pentru arderea de tot şi un pui de porumbel sau o
turturea pentru jertfa de ispăşire.
7. Preotul să le jertfească înaintea Domnului şi să facă ispăşire pentru ea; şi astfel ea va fi curăţată de
scurgerea sângelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care naşte un băiat sau o fată.
8. Dacă nu poate să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea
de tot, altul pentru jertfa de ispăşire. Preotul să facă ispăşire pentru ea, şi va fi curată."

Matei 2:1-18; 1. După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că
au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim
2. şi au întrebat:  "Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în
răsărit şi am venit să ne închinăm Lui."
3. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu
el.
4. A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde
trebuia să Se nască Hristosul.
5. "În Betleemul din Iudeea", i-au răspuns ei, "căci iată ce a fost scris prin prorocul:
6. "Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda;
căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel."
7. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua.
8. Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: "Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc: şi,
când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui."
9. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit,
mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.
10. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.
11. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au
închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.
12. În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, şi s-au întors în ţara lor pe
un alt drum.
13. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: "Scoală-te, ia
Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu; căci Irod are să caute
Pruncul, ca să-L omoare."
14. Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui, noaptea, şi a plecat în Egipt.
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15. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin
prorocul care zice: "Am chemat pe Fiul Meu din Egipt."
16. Atunci Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi a trimis să omoare pe
toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui,
potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi.
17. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice:
18.  "Un ţipăt  s-a  auzit  în Rama,  plângere şi  bocet  mult:  Rahela îşi  jelea copiii  şi  nu voia să fie
mângâiată, pentru că nu mai erau."

2. Ioan 1:46; Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” „Vino şi vezi!”, i-a răspuns Filip.

Luni, 19 septembrie – Dispreţuit si părăsit de oameni

3. Matei 12:22-24; 22. Atunci I-au adus un îndrăcit orb şi mut; şi Isus l-a tămăduit, aşa că mutul vorbea
şi vedea.
23. Toate noroadele, mirate, ziceau: "Nu cumva este acesta Fiul lui David?"
24. Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis: "Omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul,
domnul dracilor!"

Luca 4:21-30; 21. Atunci a început să le spună: "Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură
pe care le-aţi auzit."
22. Şi toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieşeau din gura Lui şi ziceau:
"Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?"
23. Isus le-a zis: "Fără îndoială, Îmi veţi spune zicala aceea: "Doctore, vindecă-te pe tine însuţi"; şi
Îmi veţi zice: "Fă şi aici, în patria Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum."
24. "Dar", a adăugat El, "adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui.
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."
28. Toţi cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie.
29. Şi s-au sculat, L-au scos afară din cetate şi L-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită
cetatea lor, ca să-L arunce jos în prăpastie.
30. Dar Isus a trecut prin mijlocul lor şi a plecat de acolo.

Ioan 8:58,59; 58. Isus le-a zis: "Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam,
sunt Eu."
59. La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns şi a ieşit din Templu,
trecând prin mijlocul lor. Şi aşa a plecat din Templu.

4. Matei 23:37; Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De
câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!

Marţi, 20 septembrie – Isus, în Ghetsimani

5. Matei 26:39; Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând: „Tată, dacă
este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.”

Marcu 14:33-36; 33. A luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi a început să Se înspăimânte şi să Se
mâhnească foarte tare.
34. El le-a zis: "Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi!"
35. Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ şi Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă
de la El ceasul acela.
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36. El zicea: "Ava - adică: Tată - Ţie toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul
acesta! Totuşi, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu."

Luca 22:41-44; 41. Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat şi a început să
Se roage,
42. zicând: "Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a
Ta."
43. Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească.
44. A ajuns într-un chin ca de moarte şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I se făcuse
ca nişte picături mari de sânge care cădeau pe pământ.

Miercuri, 21 septembrie – Dumnezeul răstignit

6. Matei 27:45; De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara.

Matei 27:51,52; 51. Dar Isus a luat cuvântul şi a zis: "Lăsaţi-i! Până aici!" Şi S-a atins de urechea
omului aceluia şi l-a vindecat.
52. Isus a zis apoi preoţilor celor mai de seamă, căpeteniilor străjerilor Templului şi bătrânilor care
veniseră împotriva Lui: "Aţi ieşit după Mine ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege?

Marcu 15:38; Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos.

Joi, 22 septembrie – Suferinţa lui Dumnezeu

7. Faptele  14:22; întărind  sufletele  ucenicilor.  El  îi  îndemna  să  stăruie  în  credinţă  şi  spunea  că  în
Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.

Filipeni 1:29; Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi
pătimiţi pentru El

2 Timotei 3:12; De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.

8. Ioan 10:28; Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.

Romani 6:23; Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa
veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

Tit 1:2; în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să
mintă,

1 Ioan 2:25; Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică.

Şcoala de Sabat Audio
Responsabil de text: Viorel Tronaru
 http://www.7adventist.com/studiu/
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