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Dragi părinți, 

„Sfetnic minunat! Dumnezeu puternic! 
Părintele veșniciilor! Domn al păcii!” (Isaia 
9:6). Acesta este Isus Hristos, Mântuitorul 
nostru. În timp ce studiem viaţa Sa să ne 
ridicăm privirile de la lucrurile trecătoare 
ale acestei lumi către Mântuitorul nostru. 
Vă îndemnăm să studiaţi aceste lecţii cu 
atenţie și cu rugăciune împreună cu copiii 
voștri. Nu vă lăsaţi mulţumiţi până când 
nu săpaţi adânc în inima studiului vos-
tru biblic. Numai atunci veţi fi gata să vă 
împărtășiţi împreună cu copiii voștri din 
Hristos Cel viu. 

În urmă cu 2000 de ani Isus Hristos a 
fost Omul minunilor. El a făcut pe orbi să 
vadă, a deschis urechile surzilor și a vinde-
cat leproșii. Cu un cuvânt a eliberat cap-
tivii de sub puterea lui Satan. Cuvântul 
Său creator a redat pulsaţiile inimii fiicei 
moarte a lui Iair și a fiului văduvei din 
Nain. Mântuitorul nostru înţelege triste-
ţea părinţilor ai căror copii au fost luaţi 
sub puterea morţii. De aceea El le-a adus 
bucurie și viaţă. Marele nostru Medic a 
cunoscut întristarea femeii bolnave de 12 
ani pe care a vindecat-o când s-a atins de 
El. El știa disperarea mamei a cărei fiică 
era stăpânită de un demon. Chiar înainte 
de a ajunge în cetatea ei, El i-a văzut su-
ferinţa. De aceea, El a mers peste 70 de 
km ca s-o întâlnească. Mântuitorul nostru 
a consimţit cu tatăl, al cărui fiu era stăpâ-
nit de un spirit rău. Ucenicii n-au putut să 
vindece pe acest băiat, dar Hristos dorea 
să-l elibereze și să aducă bucurie familiei. 
Deși tatăl se îndoia, Hristos l-a încurajat 
să creadă. Atunci când credinţa tremurân-
dă a tatălui s-a prins cu tărie de Hristos, el 
a spus: „Cred, Doamne, ajută necredinţei 
mele.” Ce Sfetnic minunat! Ce Mântuitor 
puternic! El nu părăsește pe niciunul din 

părinţi, chiar și atunci când credinţa noas-
tră este slabă. 

Mântuitorul nostru divin omenesc nu 
Și-a pierdut niciodată răbdarea faţă de ni-
meni. El învăţa și vindeca multe ore în fie-
care zi, fără pauze pentru masă. El aștepta 
cu răbdare ca să plece și ultimul Său paci-
ent, apoi mergea în munţi să Se roage Ta-
tălui Său. Într-o zi, El a mers pentru câteva 
momente de repaus, împreună cu ucenicii, 
dar și acolo L-a găsit mulţimea. El nu S-a 
mâniat pe oameni că I-au tulburat timpul 
de odihnă. Biblia spune că atunci când a 
văzut gloata „I s-a făcut milă de ei”. 

Dragi părinţi, vă simţiţi copleșiţi de 
grijile vieţii zilnice? Priviţi la Isus! Sun-
teţi supraaglomeraţi, stresaţi și insuficient 
răsplătiţi în datoriile voastre părintești? 
Priviţi la Isus! Aveţi copii, adolescenţi sau 
tineri care sunt răzvrătiţi și dificili? Priviţi 
la Isus! Sunteţi nerăbdători? Priviţi la Isus! 
El este același om al minunilor și astăzi. 
El așteaptă cu nerăbdare să facă minunile 
Sale în noi și în familiile noastre. El vrea 
să ne dea pacea desăvârșită și stăpânire de 
sine în orice împrejurări. Isus dorește să 
aducă armonie în vieţile familiilor noas-
tre. El ne specializează, învăţându-ne cum 
să ne comportăm cu copiii noștri. El n-a 
pierdut niciodată niciun caz. 

„Să ne uităm ţintă la Căpetenia și De-
săvârșirea credinţei noastre, adică la Isus 
care, pentru bucuria care-I era pusă îna-
inte a suferit crucea, a dispreţuit rușinea și 
șade la dreapta scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu. Uitaţi-vă, dar cu luare amin-
te… pentru ca nu cumva să vă pierdeţi 
inima și să cădeţi de oboseală în sufletele 
voastre.“ (Evrei 12:2-3).

Prietenii voştri de la Departamentul 
Şcolii de Sabat

Un mesaj pentru părinți
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Activitate 
practică:

Recapitulați împre-
ună cu copilul etapele 
vieții Domnului Hris-
tos. Stabiliți timpul 
începerii activității pro-
priu zise, cea de lucrare 
efectivă printre oameni, 
după ce El a săvârșit 
actul botezului. 

Vorbiți cu el despre 
misiunea noastră, a fie-
căruia, în această lume. 
Spuneți-i că fiecare om 
are ceva de realizat în 
viață. Atrageți-i atenția 
asupra scopului suprem 
al vieții, acela de a ne 
forma caractere după 
voia lui Dumnezeu și 
a-i ajuta pe alții să facă 
același lucru. 

Chemați în slujba Sa
„În urmă, Isus S-a suit pe munte; a chemat la El 

pe cine a vrut, şi ei au venit la El.” 
(Marcu 3:13)

1

Duminică

Isus Își începe activitatea

Urmărind evenimentele legate de nașterea și copilă-
ria Domnului Hristos suntem adesea atât de absorbiți de 
frumusețea povestirii adevărate, încât pierdem din vedere 
faptul că Domnul Isus a venit cu un scop în această lume. 
El Și-a îndeplinit însă scopul și atunci când S-a născut ca 
prunc în Betleem, și atunci când lucra în atelierul lui Iosif 
din Nazaret, când învăța de la mama Sa, sau admira natura 
pe dealurile din apropierea orășelului Său natal. 

După botezul Său Domnul Hristos a început lucrarea 
de a merge printre oameni și a le face cunoscut caracterul 
lui Dumnezeu. Despre El se spune că „mergea din loc în 
loc, făcea bine și vindeca pe toți”. 

Deși Domnul Hristos a venit personal de la Tatăl Său 
Ceresc, pentru a locui printre oameni și a-i învăța, El nu a 
lucrat singur. A fost planul Său să-i antreneze pe oameni 
în lucrarea solemnă de salvare. Pentru aceasta El Și-a ales 
un grup de prieteni cu care urma să lucreze în ultima parte 
a vieții Sale pe acest pământ, iar apoi să-i lase pe aceștia să 
continue să-L prezinte oamenilor pe Dumnezeu. 

Luni

Aleși dintre oamenii simpli

Dacă am fi învățat că Domnul Hristos S-ar fi născut 
într-o familie regală, am fi putut crede că prietenii aleși de 
El au fost prinți, oameni din clasele înalte ale societății. 
Atunci când a mers să cheme la El pe cei care urmau să-I 
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fie ucenici, nu a avut în vedere pe oamenii bogați, nici pe 
cei învățați. Ceea ce urmărea la tovarășii Săi era capacita-
tea lor de a se lăsa modelați, dorința lor de a învăța de la El 
și de a-L urma în toate. 

Fiindcă în locurile prin care lucra Domnul Isus meseria 
principală era pescuitul, majoritatea celor chemați de El 
erau pescari, oameni obișnuiți ai societății din acele tim-
puri. 

Marți

Vino după Mine!

Atunci când cineva își prezintă o ofertă, chemând pe al-
ții să participe la un eveniment sau să cumpere un produs, 
se obișnuiește să se folosească cele mai frumoase cuvinte, 
cele mai atractive avantaje, pentru a atrage pe tot mai mul-
ți. Adresându-Se oamenilor pe care dorea să-I facă cola-
boratori, Domnul Hristos li s-a adresat simplu: Veniți după 
Mine! El le-a prezentat apoi motivul pentru care-i chema: 
Şi vă voi face pescari de oameni. 

Obișnuiți cu prinderea peștelui, ucenicii poate nu au în-
țeles ce înseamnă „pescari de oameni”. Ei nu au fost atrași 
de oferta interesantă care li se prezenta, ci de farmecul Ce-
lui care făcea oferta. Neînțelegând motivul, ei se simțeau 
fascinați de tainicul călător și doreau să stea mai mult în 
prezența Sa. 

Miercuri

Ucenicii nu erau perfecți

Există printre oamenii simpli ai acestei lumi, persoane 
cu un caracter nobil, blânde, amabile, binevoitoare, dispuse 
să facă sacrificii în favoarea altora. Citind că ucenicii au 
fost aleși din clasa oamenilor simpli, ne-am aștepta, poate, 
ca cel puțin caracterul lor să fi fost atrăgător. Nu despre toți 
se poate spune totuși același lucru. Frații Ioan și Iacov, pe 
care Domnul Hristos i-a chemat, erau numiți de cei ce-i 
cunoșteau „fiii tunetului”, ca o recunoaștere a caracterului 
lor agitat. Ei erau ambițioși, încrezuți și egoiști. Așteptau 
ca ceilalți oameni să asculte de ei și uneori deveneau vio-

Activitate 
practică:

Discutați cu copilul 
vostru despre chemarea 
pe care Domnul Isus 
o face fiecărui om din 
această lume. 

Citiți-i întâmplarea 
cu Filip și Natanael 
(Ioan 1:43-51) și sub-
liniați faptul că El ne 
cunoaște pe fiecare în 
parte și este gata să vină 
să ne ajute să facem 
alegeri bune și să răs-
pundem corect chemării 
Sale. 
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Activitate 
practică:

Căutați în Biblie 
exemple din viața uce-
nicilor, modul în care 
aceștia au reacționat în 
anumite situații. Poves-
tiți-le copiilor și scoateți 
în evidență caracterul 
pe care-l aveau acești 
oameni și înțelepciunea 
cu care Domnul Hristos 
i-a modelat de-a lun-
gul timpului petrecut 
împreună. 

lenți, când lucrurile nu mergeau așa cum își doreau. Che-
mându-i la El, Domnul Hristos a urmărit să le prezinte 
blândețea caracterului Său, spiritul Său binevoitor și umi-
lit, plăcerea Sa de a sluji altora. Procedând astfel spera ca și 
ei să fie schimbați și modelați. 

Despre Petru citim, de asemenea, că era foarte impulsiv. 
El avea răspunsuri la toate întrebările și credea că le știe 
pe toate. Domnul Hristos l-a condus pas cu pas să-și vadă 
adevărata stare, să-și vadă neputința, să recunoască depen-
dența sa de Puterea Divină. 

Joi

Ucenici care au venit singuri

Citind modul în care Domnul Hristos Și-a ales uceni-
cii, aflăm că nu toți au fost chemați de El. Unii au venit 
singuri. Ni se spune de un anumit bărbat că a venit și a 
spus: „Învățătorule, vreau să Te urmez, oriunde vei mer-
ge”. Acestuia Domnul Isus nu i-a spus: „Sigur, vino după 
Mine”, ci i-a răspuns: „Vulpile au vizuini, păsările cerului 
au cuiburi, dar Fiul omului nu are unde-Și odihni capul”. 

Prin răspunsul dat, se lasă impresia că Domnul Isus nu 
S-a bucurat prea mult de venirea acestuia. Care să fie rea-

litatea? 
Din modul în care s-au derulat evenimentele 

în continuare, precum și din explicațiile 
oferite de Spiritul Profetic, aflăm că acest 
ucenic era Iuda. Motivul pentru care el 
venea la Isus era ca să beneficieze de ceva 
avantaje ce ar fi putut rezulta din această 
unire. 

Iuda era un om învățat, capabil, însă era 
atras de avantajele pământești. El urmărea 
să ocupe un post mai înalt în societate și, 
simțind că Isus este o persoană influentă, 
s-a gândit să I se alăture. 

Isus nu l-a respins. Dar nici nu l-a che-
mat și nici nu l-a asigurat că-i va oferi ce-și 
dorește. El intenționa să-i ofere ceva mai 
bun, daruri care i-ar fi asigurat un loc în 
împărăția cerurilor. Dacă Iuda s-ar fi lăsat 
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călăuzit de Învățătorul pe care venise să-L urmeze, el ar fi putut fi 
salvat. 

Vineri

Ucenicii Domnului

Ce înseamnă să fii ucenic? Ucenicul este persoana care învață o 
meserie. El stă pe lângă un meșter iscusit și încearcă să dobândească 
deprinderea de a lucra și el la fel. 

Ce făceau ucenicii Domnului Hristos? La început ei doar au stat 
alături de El, urmărind cum procedează în lucrarea de a-L face cu-
noscut oamenilor pe Dumnezeu. Ei Îl însoțeau în călătoriile Sale și 
se ocupau să-I îndeplinească nevoile. Uneori se implicau în aranjarea 
locului pentru întâlniri, făceau ordine printre ascultători, aduceau me-
sajele lor Domnului Hristos. 

Cu timpul, când ei au devenit familiarizați cu modul Său de lucru, 
au fost trimiși, doi câte doi, să lucreze singuri, fără Maestrul lor. În-
torcându-se, ei povesteau cele petrecute și Domnul Hristos le spunea 
ce au făcut bine și unde au greșit în procedeele lor. Astfel ei puteau 
învăța mai mult, tot mai mult, de la Cel care coborâse din Cer pentru 
a le fi Învățător. Ce minunat privilegiu!

Să recapitulăm:

1. Ce a făcut Domnul Isus în această lume? Explicați fiecare etapă a  
 vieții Sale. 
2. Cu cine a ales să lucreze Domnul Isus pe acest pământ?
3.  Din ce clase de oameni Și-a ales Domnul Isus colaboratorii?
4.  Cum li S-a adresat Domnul Hristos viitorilor ucenici, atunci când  
 i-a chemat la Sine?
5. Ce fel de oameni erau Ioan și fratele său și de ce i-a ales, totuși?
6. Cum a fost primit Iuda atunci când a venit la Isus?
7. Ce se aștepta Iuda să obțină de la Isus? Ce avantaje putea el să  
 aibă? 
8. Ce înseamnă să fii ucenic?
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Activitate 
practică:

Vorbiți cu copilul 
vostru despre modul 
aparent ciudat în care 
lucra Hristos, contrar 
așteptărilor fariseilor, 
care-L acuzau de multe 
ori că mănâncă cu cei 
nedemni. 

Explicați copilului 
cum este de dorit să se 
poarte un creștin, fiind 
prietenos cu semenii, 
dar prudent, în același 
timp, ca să nu fie dus în 
ispită. 

Explicați-i cum 
Domnul Hristos 
mergea acolo unde I se 
dădea atenție și putea fi 
un bun exemplu. 

Nunta din Cana 
2 „Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.” 

(Romani 12:15)

Duminică

O nuntă în Cana

 Ai mers vreodată cu mămica și tăticu la o nuntă? Nouă 
tuturor ne place să mergem la nunţi, să vedem mirele și 
mireasa și să mâncăm mâncare bună. Isus și ucenicii Săi au 
mers și ei la o nuntă într-un orășel numit Cana. Mirele și 
mireasa erau rude cu Maria și Iosif. Maria, mama lui Isus, 
era la nuntă, dar ea era singură, căci Iosif murise. Maria era 
bucuroasă să-L vadă pe Isus după un timp îndelungat. Isus 
o trata pe mama Sa cu amabilitate și iubire. Pentru prima 
dată Maria a văzut cinci dintre ucenicii Săi. Ei i-au spus 
toate lucrurile minunate care se întâmplaseră la botezul lui 
Isus. „Noi L-am găsit pe Mesia”, au spus ei.

 
Luni

La nuntă cu Isus

Curând sala nunţii era plină de oaspeţi. Ei s-au așezat 
și vorbeau unul cu altul. Adesea, ei se întorceau și priveau 
la Isus șoptind ceva despre El. Vestea despre Isus se răs-

pândise pretu-
tindeni. Mulţi 
oaspeţi se între-
bau dacă lucru-
rile pe care le 
auziseră despre 
El erau adevă-
rate. Maria era 
mândră că oa-
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menii priveau la Fiul ei. Ea dorea ca El să facă o minune și 
să le arate că El era Fiul lui Dumnezeu. 

Marți

În zilele acelea, nunţile durau mai multe zile. Oamenii 
mâncau, beau și vorbeau cu prietenii lor. Această nuntă nu 
se terminase, când unul dintre slujitori a spus: „Noi nu mai 
avem must.” Ce trebuia să facă ei? Ei nu mai aveau must 
pentru oaspeţi și nu era niciun magazin de unde să poată 
cumpăra. Maria ajuta la bucătărie și se gândea: „Poate că 
Isus ne-ar putea ajuta.” În liniște ea a mers la Isus și I-a 
spus: „Nu mai au must.” Maria știa că Fiul ei are puterea 
de a face ceva, dar va face El aceasta?

Miercuri

Totul planificat în viața lui Isus

La nuntă toţi erau fericiţi. Dar curând, ei se vor întrista 
pentru că nu vor mai avea de băut nimic altceva decât apă. 
Isus dorea să facă pe mire, pe mireasă și pe oaspeţi fericiţi, 
făcând o minune. Dar El a spus mamei Sale. „Nu Mi-a so-
sit încă vremea.” Isus nu dorea să facă o minune până când 
Tatăl Său îi va spune că este timpul potrivit. Maria era 
mama lui Isus de pe pământ și El o iubea și o respecta, dar 
mai întâi El asculta de Tatăl Său din cer. Isus nu Se grăbea 
să facă nimic înainte de a vorbi cu Tatăl Său. Aștepţi tu pe 
tatăl tău înainte de a face ceva? Sau te grăbești și faci toate 
singur? Noi trebuie să învăţăm și să 
fim răbdători ca Isus. 

Joi

Credința Mariei

Maria avea credinţă că Isus va 
face ceva ca să-i ajute să facă rost 
de must, așa că ea a spus slujitori-
lor: „Să faceţi tot ce vă va spune.” 
Lângă ușă erau șase vase mari de 
piatră. Ele puteau avea peste o 
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sută de litri de must. Isus a spus servilor: „Umpleţi vasele 
cu apă”. Slujitorii au făcut exact cum le-a spus El. Apoi, 
Isus le-a spus: „Scoateţi acum apa și duceţi-o nunului.” 
Când slujitorii au turnat băutura, s-a întâmplat un lucru 
minunat. Apa s-a transformat în must. Servii au dus pri-
mul pahar nunului. El a luat o înghiţitură și a spus: „Orici-
ne servește cel mai bun vin la începutul nunţii. Dar tu l-ai 
păstrat până la sfârșit.” Acest om nu știa că Isus, Cel care 
crease strugurii și mustul, transformase apa în must. Isus 
făcuse această minune doar prin rostirea Cuvântului Său. 
Numai un Creator poate face aceasta. 


