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3-9 septembrie

Isus le spunea oamenilor: 
 „Veniţi după Mine!”

Sabat după-amiază

Textul memorizat: „[Oile] nu merg deloc după _________________
______________________________________________.” (Ioan 10:5)

În anul 362 d. H., împăratul roman Iulian a început o campanie de revi
gorare a păgânismului. Creştinismul punea stăpânire pe Imperiul Roman, iar 
el şi conducătorii păgâni erau îngrijoraţi. Întro replică dată unui important 
preot păgân, Iulian îşi exprimă îngrijorarea şi ne dezvăluie unul dintre secre
tele creşterii rapide a bisericii creştine: „Cred că atunci când sa întâmplat ca 
săracii să fie neglijaţi şi desconsideraţi de preoţi [păgâni], galileenii hulitori 
[creştinii] au observat aceasta şi sau dedicat binefacerii… [Ei] le dau ajutor 
nu numai săracilor lor, ci şi săracilor noştri, şi oricine vede că poporul nostru 
nu primeşte ajutor de la noi.” – Citat de Rodney Stark, în Cities of God (San 
Francisco: HarperCollins Publishers, 2006), p. 31

Romanii au contat pe dispariţia creştinismului, odată cu moartea iniţiato
rului lui, Isus Hristos. Totuşi nu mică lea fost surprinderea să constate că un 
număr record de romani au ales săL urmeze pe Galileean. Şi cum au explicat 
ei aceasta? Adepţii lui Isus manifestau iubirea Sa prin împlinirea nevoilor de 
bază ale oamenilor. Ei imitau exemplul Său.

Nu era de mirare că atât de mulţi aleseseră săL urmeze!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi descărcată  
şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet:  
resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube  
(canalul „Scoala de Sabat”).

S T U D I U L 

1 1

un străin;

“ci fug de el, pentrucă nu cunosc glasul străinilor.“
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Duminică, 4 septembrie Cei care cunosc glasul Său

1.  Citeşte Ioan 10:1-5,16. De ce anume este nevoie pentru a-i putea conduce 
pe oameni la Isus? Cum îi putem ajuta să audă glasul Său?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Şoapta unui prieten are mai multă putere de ai atrage pe oameni la Isus 
decât strigătul unui străin. Când ne împrietenim cu oamenii şi le câştigăm 
încrederea, Păstorul cel Bun (Ioan 10:11,14) îi ajută, prin noi, să audă glasul 
Său, să îl recunoască şi săL urmeze pe El.

Înainte însă de ai ajuta pe alţii să cunoască glasul lui Isus, noi înşine tre
buie să îl cunoaştem. Avem nevoie de discernământ divin pentru a deosebi 
vocea Sa de vocea vicleanului Satana. Să nu pierdem din vedere că marea 
luptă este reală şi că avem un duşman care se străduieşte din răsputeri săi 
ţină pe oameni departe de Isus.

Când cunoaştem glasul lui Isus, îi putem ajuta şi pe alţii săl cunoască. El ne 
vorbeşte prin natură (chiar dacă este grav afectată de păcat), prin intervenţiile 
Sale providenţiale, prin influenţa Duhului Sfânt, prin oamenii evlavioşi şi prin 
Cuvântul Său. (Vezi Ellen G. White, Calea către Hristos, cap. 10, „Cunoaşterea 
de Dumnezeu”.) Ar trebui să avem mare grijă ca nu cumva să fim călăuze oar
be pentru cei orbi, aşa cum a avertizat Isus (vezi Matei 15:14)!

Cum a reuşit Isus săi atragă pe oameni la Sine? Puterea Sa de atracţie se 
datorează dăruirii de sine. Atunci când vom abandona egoismul şi când vom 
avea caracterul unui slujitor, permiţânduI Lui să trăiască în noi, oamenii vor 
răspunde la chemarea pe care El leo face prin noi.

Ca reprezentanţi ai Celui care este Păstorul cel Bun, suntem chemaţi să 
oglindim slujirea Sa, atunci când îi îndemnăm săL urmeze. Vorbele sincere şi 
slujirea onestă care reflectă dragostea jertfitoare a lui Isus deschid urechile 
oamenilor şi dărâmă barierele dintre societate şi biserică.

Cum îi puteţi ajuta în mod concret pe cei din jur să audă glasul Păstoru-
lui?

“„Adevărat, adevărat, vă spun că, cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tîlhar. Dar cine intră pe ușă, este păstorul oilor. Portarul îi deschide, și oile aud glasul lui; el își cheamă oile pe nume, și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor; și oile merg după el, pentrucă îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentrucă nu cunosc glasul străinilor.“ Hoțul nu vine decît să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, și s’o aibă din belșug.”
Ioan 10:1-5, 10 VDC
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să recunoască importanţa ul

timului pas al metodei lui Hristos de slujire.
La nivelul sentimentelor: Să fie încredinţaţi că, deşi au şi ei un rol în „in

vitarea” oamenilor, convertirea este 100% lucrarea Duhului Sfânt.
La nivel practic: Să găsească ocazii de ai ajuta pe oameni să treacă 

de primii patru paşi ai metodei lui Hristos la decizia crucială de aL 
urma ca Mântuitor personal. 

SCHIŢA STUDIULUI
I.  Cunoştinţe: Isus bate la uşa inimii

A.  În cartea Apocalipsa, Isus este înfăţişat stând la uşă (Apocalipsa 
3:20). Ce altceva se mai spune că face El, în timp ce stă la uşă? Cum 
putem bate la uşa inimii oamenilor?

B.  Care ar trebui să fie, potrivit apostolului Pavel, motivaţia esenţială a urma
şilor lui Hristos de a deveni ambasadorii Săi în lume (2 Corinteni 5:20)?

II.  Sentimente: Experienţa mântuirii
A.  Ce emoţii lau încercat pe Zacheu (Luca 19:110) când sa căţărat în 

pom? Dar când Isus la strigat pe nume? Dar când Isus la iertat?
B.  Indiferent că ne aflăm sus întrun pom, jos pe marginea drumului 

sau aşezaţi pe o bancă întro biserică, jucândune dea religia, Isus 
ne va primi dacă noi Îl primim. Cum te simţi când ştii că eşti acolo 
unde vrea Dumnezeu să fii, când faci ce Ția cerut El să faci? Cum te 
simţi când eşti acolo unde nar trebui să fii?

III.  Practic: Să le dăm şi altora vestea mântuirii
A.  Ce paşi concreţi putem face pentru a le da această veste bună veci

nilor şi prietenilor noştri cărora leam câştigat încrederea? De care 
capcane să ne ferim? 

B.  Cum putem deveni dispuşi să ieşim din zona noastră de confort de 
dragul Evangheliei?

Rezumat: Ultima etapă esenţială a metodei lui Hristos de slujire de
curge în mod natural din celelalte patru etape. Totuşi ea nu se va produce 
de la sine. Rolul nostru este săI cerem lui Dumnezeu în rugăciune să ne 
deschidă căi pentru ai chema pe oameni săL urmeze.
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Luni, 5 septembrie Cei care îi caută pe oameni

2.  Citeşte Luca 19:10; Marcu 1:17; Luca 9:2 şi Apocalipsa 14:6,7. Care este 
ideea comună a acestor texte? Altfel spus, ce ne îndeamnă ele să facem?

_________________________________________________________________

Membrii unei biserici adventiste de ziua a şaptea au înălţat mulţi ani la 
rând rugăciunea: „Doamne, Te rugăm săI aduci pe oamenii din localitatea 
noastră în biserica Ta şi la Tine”, de parcă biserica ar fi un magnet uriaş, capa
bil săi atragă pe toţi în ea, ca prin farmec. Da, este adevărat că unii oameni 
vin la biserică din proprie iniţiativă, căutânduL pe Dumnezeu fără vreun efort 
concret din partea noastră. Dar ce are de făcut biserica atunci când anii trec şi 
niciun om nu intră pe porţile ei? Dacă nu facem altceva decât să ne rugăm, nu 
respectăm metoda lui Isus de câştigare a sufletelor. El ieşea în mijlocul oame
nilor, socializa cu ei, îi căuta personal ca săi salveze. „Nu trebuie să aşteptăm 
ca oamenii să vină la noi, ci săi căutăm acolo unde se află. […] Există o mulţi
me de oameni la care Evanghelia nu va ajunge niciodată dacă nu le este dusă 
de cineva.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 229

Ideea aceasta, a căutării oamenilor, este ilustrată prin câteva metafore:
1. Păstorul lasă cele 99 de oi în staul şi pleacă în căutarea unei singure oi 

rătăcite (vezi Matei 18:1014). Isus spune pilda aceasta după îndemnul de a 
nu defăima „nici măcar pe unul din aceşti micuţi”. „Micuţii” pot fi copiii sau 
creştinii imaturi. Dacă se întorc în lume, noi suntem datori săi căutăm şi săi 
aducem înapoi la El cu iubire.

Pilda aceasta ne transmite aceeaşi idee ca textele de mai sus: să fim pro
activi, să pornim în căutarea celor pierduţi, să facem efortul necesar pentru 
a ajunge la ei. Rareori se întâmplă ca o persoană să ne oprească pe stradă şi 
să ne spună: „Spunemi despre Dumnezeu, despre mântuire, despre adevăr.”

2. „Metoda lui Hristos” de a ajunge la inima celor pierduţi „nu va fi şi nici 
nu poate fi lipsită de roade” – Ellen G. White, Divina vindecare, ed. 2010,  
p. 98. Nu cumva noi avem tendinţa de a ne ocupa doar de „roadele” de pe 
crengile mai joase – de oamenii care ne împărtăşesc deja convingerile creş
tine? Ce facem însă pentru „roadele” de pe crengile mai înalte – pentru oa
menii care nau auzit deloc despre Dumnezeu, pentru atei, musulmani, evrei, 
hinduşi, budişti etc.? Pentru cei de orientare creştină, adventismul este rele
vant, în general, dar trebuie să urmărim să le vorbim despre Isus şi celor care 
au o altă orientare religioasă.

“Pentrucă Fiul omului a venit să caute și să mîntuiască ce era pierdut.“ Luca 19:10 VDC

“Isus le-a zis: „Veniți după Mine, și vă voi face pescari de oameni.“ Marcu 1:17 VDC

“Apoi i-a trimes să propovăduiască Împărăția lui Dumnezeu, și să tămăduiască pe cei bolnavi.” Luca 9:2 VDC

“Și am văzut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie vecinică, pentruca s’o vestească locuitorilor pămîntului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și ori cărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeți-vă de Dumnezeu, și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui; și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pămîntul, marea și izvoarele apelor!“ Apocalipsa 14:6-7 VDC
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1.  MOTIVARE

Pasajul central: Apocalipsa 3:20
Ideea de bază: Ultimul pas al metodei lui Hristos, chemarea de a-L urma, 

este crucial şi trebuie împlinit cu dragoste şi cu atenţie. Dintr-un anumit punct 
de vedere, pasul acesta decurge în mod natural din ceilalţi patru – interacţiunea, 
manifestarea compasiunii, împlinirea nevoilor oamenilor şi câştigarea încrede-
rii. Cu toate acestea, rugăciunea şi planificarea atentă sunt la fel de necesare.

În cadrul grupei, pune în discuţie ideea că ultimul pas al metodei lui  
Hristos de slujire nu ţine de o tehnică sau de o formulă. El trebuie planificat şi 
amintit în rugăciune, însă adresarea chemării de aL urma ar trebui să decurgă 
în mod natural din respectarea celorlalţi paşi ai metodei Sale. Nu poate fi 
făcut niciodată forţat.

Discuţie introductivă: Apostolul Ioan niL înfăţişează pe Isus bătând la uşă 
şi spunând: „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschi
de uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el, cu Mine” (Apocalipsa 3:20).

În capela Colegiului Keble din Oxford este expus un tablou celebru al pic
torului britanic Holman Hunt care ilustrează acest verset. Isus bate la uşă cu 
o mână, iar în cealaltă ţine un felinar. Uşa nu are clanţă pe dinafară, deci nu 
poate fi deschisă decât din interior, de locatar.

Când îi cheamă pe oameni săL urmeze, Isus nui forţează. El bate la uşă, 
Îşi prezintă invitaţia şi îl lasă pe fiecare să decidă.

Dumnezeu ne cheamă la mântuire, dar nu ne păcăleşte, nu ne linguşeşte, 
nu ne mituieşte şi nici nu ne obligă ca so primim. Finalul cărţii Apocalipsa ne 
descrie frumos un Dumnezeu care invită: „Şi Duhul, şi Mireasa zic: «Vino!» Şi 
cine aude să zică: «Vino!» Şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa 
vieţii fără plată!” (Apocalipsa 22:17).

Apa vieţii este fără plată pentru oricine o vrea. Noi ajungem să credem că 
este de datoria noastră săi „convertim” pe oameni şi nu lăsăm Duhul Sfânt 
săŞi împlinească rolul. Încercăm tot felul de metode de a deschide inimile 
oamenilor. Nu este greşit să căutăm metode atractive, problema apare atunci 
când încercăm să le deschidem inimile cu forţa!

Suntem chemaţi să stăm la uşă alături de Isus şi să batem la inima lor, invi
tândui săL primească înăuntru. Suntem chemaţi să ne rugăm ca Duhul Sfânt 
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Marţi, 6 septembrie De la „pierdut” la ucenic

Uneori, membrii unei biserici vor să organizeze programe pentru a răs
punde nevoilor societăţii, în domenii precum sănătate, familie, administrarea 
banilor, gestionarea conflictului etc., şi se întreabă: „Ce iar putea ajuta pe oa
meni să treacă de la starea de «pierduţi» la aceea de ucenici ai lui Isus?” Mai 
potrivit ar fi să întrebăm: „Cine iar putea ajuta?”, iar răspunsul este: „Tu!” 
„Cel mai puternic argument în favoarea Evangheliei este un creştin iubitor şi 
iubit.” – Ellen G. White, Divina vindecare, ed. 2010, p. 356. Bisericile care reu
şesc să menţină interesul vizitatorilor la un nivel ridicat de la un eveniment la 
altul şi de la un program la altul sunt binecuvântate cu membri care Îl iubesc 
cu adevărat pe Dumnezeu şi care sunt dornici să cultive prietenii durabile.

Există însă şi membri care sunt nepăsători faţă de vizitatori, chiar apatici, 
şi care, în felul acesta, pot afecta grav misiunea bisericii. „Domnul nu lucrează 
acum pentru a aduce multe suflete la adevăr din cauza membrilor bisericii 
care nau fost niciodată convertiţi şi a acelora care au fost cândva convertiţi, 
dar au apostat. Ce influenţă vor avea aceşti membri neconsacraţi asupra noi
lor convertiţi? Nu vor face ei oare fără efect solia dată de Dumnezeu şi pe care 
poporul Său trebuie so vestească?” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 6, p. 371

3.  Citeşte Luca 19:1-10. De ce a fost nevoit Zacheu să se caţere într-un pom? 
Ce lecţii desprindem din întreaga relatare?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Gândeştete cum ar fi stat lucrurile dacă oamenii care stăteau în calea lui 
Zacheu ar fi remarcat dorinţa lui de a se apropia de Isus şi lar fi invitat cu 
amabilitate, pe acest „păcătos”, la picioarele Mântuitorului!

Noi, cei care stăm în jurul lui Isus, ar trebui să fim atât de „contaminaţi” 
de iubirea Sa pentru omenirea păcătoasă şi sărmană, încât săi „molipsim” 
şi pe alţii. Dacă suntem profund conştienţi de dragostea lui Dumnezeu şi de 
harul Său pentru nişte păcătoşi ca noi, atunci vom fi preocupaţi să îi căutăm 
pe cei „scunzi” din punct de vedere spiritual şi să îi conducem, cu dragoste, 
la Hristos.

Cum te porţi cu vizitatorii din biserica ta? Eşti preocupat să stai de vorbă 
cu ei sau îi ignori, gândindu-te că se va ocupa altcineva de ei? Ce spune des-
pre tine răspunsul dat şi ce schimbări ar trebui să faci?

“Isus a intrat în Ierihon, și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură.” Luca 19:1-3 VDC

“A alergat înainte, și s’a suit într’un dud ca să-L vadă; pentrucă pe drumul acela avea să treacă. Isus, cînd a ajuns la locul acela, Și-a ridicat ochii în sus, și i-a zis: „Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămîn în casa ta.“ Zacheu s’a dat jos în grabă, și L-a primit cu bucurie. Cînd au văzut lucrul acesta, toți cîrteau și ziceau: „A intrat să găzduiască la un om păcătos!“ Luca 19:4-7 VDC

“Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului, și I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor; și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.“ Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mîntuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam. Pentrucă Fiul omului a venit să caute și să mîntuiască ce era pierdut.“ Luca 19:8-10 VDC
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să se atingă de sufletul şi de mintea lor ca să accepte dragostea Sa. Isus Însuşi 
este nespus de dornic că le deschidă oamenilor uşa Împărăţiei şi spune: „Eu 
sunt Uşa” (Ioan 10:7).

De discutat: Convertirea este lucrarea Duhului Sfânt. Atunci noi ce rol 
avem în chemarea oamenilor de aL urma pe Isus? Cum îi putem încuraja săL 
primească pe Isus în inima lor?

2.  APROFUNDAREA STUDIULUI
Isus a dedicat mult timp împlinirii nevoilor fizice ale oamenilor, dar scopul 

Său principal a fost săi ajute săL accepte ca Domn şi Mântuitor. Descoperă 
împreună cu membrii grupei cum putem urma exemplul Său şi cum putem 
menţine o atitudine echilibrată în activitatea noastră misionară.

Comentariu biblic
I. Vameşi şi păcătoşi 
(Recitiţi Luca 19:1-10 în cadrul grupei.)
Întâlnirea cu Zacheu are loc către încheierea călătoriei lui Isus spre Ierusa

lim. Ea începe cu o scenă aproape comică: un bărbat lasă deoparte orgoliul şi 
săvârşeşte o faptă nedemnă de statutul lui de om important şi bogat. Un om 
mic de statură aleargă pe stradă înaintea mulţimii ca săL vadă pe Isus. Ceilalţi 
nul văzuseră până atunci decât păşind agale cu capul sus. În timpurile biblice, 
oamenii ca el nu alergau. Unele lucruri erau sub demnitatea lor. Dar iatăl pe 
Zacheu alergând nebuneşte, stârnind până şi râsul copiilor.

Însă lui nui pasă: îşi doreşte cu disperare să vadă cine este Isus. Toată via
ţa lui sa închinat la lucruri. Are o casă mare, bani mulţi puşi deoparte, haine 
scumpe şi un suflet gol. Are nevoie de Isus. Şi, ca să se facă şi mai mult de 
ruşine, se caţără întrun sicomor. Iar Isus, în ciuda prafului înecăcios şi a îmbul
zelii oamenilor, nuŞi uită misiunea de a căuta şi a mântui ce era pierdut (Luca 
19:10). Se apropie de pomul în care era Zacheu, se uită la el de jos (probabil 
că până atunci Zacheu fusese privit numai de sus) şi îi spune: „Astăzi trebuie 
să rămân în casa ta” (Luca 19:5).

Prin aceste cuvinte şi prin faptul că intră în casa lui, Isus încalcă în mod 
ostentativ legea iudaică, devenind necurat din punct de vedere ritualic. Dar 
aceasta nu este o barieră pentru misiunea Sa.

De discutat: Ce bariere lăsăm să stea în calea misiunii noastre de ai che
ma pe oameni săL urmeze pe Isus? Cum putem să le înlăturăm?
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Miercuri, 7 septembrie Apelul de a-L urma pe Isus

Isus şi ucenicii Săi îi vindecau pe oameni şi apoi le îndreptau gândul spre 
lucrurile veşnice. (Vezi Ellen G. White, Divina vindecare, ed. 2010, pp. 12–13.) 
Mark Finley subliniază că aceia care nu le vorbesc oamenilor despre Dumne
zeu sunt vinovaţi de malpraxis spiritual. Metoda de evanghelizare a lui Isus 
era aceea de a răspunde la nevoile cele mai urgente ale oamenilor. Aceas
ta este lucrarea misionară medicală. El nu Se mulţumea să le vindece doar 
trupul. Ținta Lui pentru ei era viaţa veşnică. Lucrarea misionară medicală nu 
începe neapărat cu apelul de aL urma pe Isus, dar, în final, la acesta trebuie 
să ajungă. Dragostea pentru oameni ne va constrânge să le oferim tot ce le 
dăruieşte Isus.

Dar poate căţi spui: „Sunt dispus să împlinesc prima parte a metodei lui 
Isus, dar nu şi această ultimă parte, legată de apelul de aL urma pe Isus. Eu 
nu am darul acesta.” Dacă vei împlini prima parte, vei fi uimit să constaţi căţi 
va veni uşor să le vorbeşti despre Mântuitorul – că va fi un lucru natural şi mai 
simplu decât ai crezut, deoarece ai reuşit să pregăteşti bine terenul inimii lor.

Pe măsură ce începi săi cunoşti pe oamenii cărora le slujeşti, profită de 
ocaziile de a le vorbi despre credinţa ta şi despre ce înseamnă Domnul pentru 
tine. Caută ocazii de a aborda subiecte spirituale. Punele întrebări despre 
familia lor, despre ocupaţia lor şi despre religia lor şi, în felul acesta, vei putea 
să le prezinţi mărturia ta personală.

Mărturia personală poate avea un rol decisiv pentru că nu faci niciun fel 
de presiuni asupra lor, iar ei nu se simt ameninţaţi. Nu le ţii o predică, ci pur şi 
simplu le povesteşti despre ce a făcut Isus în viaţa ta.

4.  Citeşte Faptele 26:9-27, unde apostolul Pavel îşi prezintă mărturia perso-
nală înaintea împăratului Agripa. Ce învăţăm de aici despre cum să le dăm 
altora mărturie despre Isus?

_________________________________________________________________

Observă diferitele etape ale mărturiei: Mai întâi, Pavel a povestit cum era 
el înainte de aL cunoaşte pe Domnul. Apoi, a descris experienţa convertirii 
sale. Pe urmă, a arătat ce a făcut Dumnezeu în viaţa lui de atunci încolo. În 
final, ia adresat împăratului un apel.

Ai o experienţă cu Domnul, chiar dacă nu este la fel de spectaculoasă ca 
aceea a lui Pavel? Cum îţi poţi forma obiceiul de a le vorbi altora, la momen-
tul potrivit, despre experienţa ta?

“Și eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva Numelui lui Isus din Nazaret, și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta dela preoții cei mai de seamă; și, cînd erau osîndiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam pînă și în cetățile străine. În acest scop, m’am dus la Damasc, cu putere și învoire dela preoții cei mai de seamă. Pela amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pămînt; și eu am auzit un glas, care-mi zicea în limba evreiască: «Saule, Saule, pentruce Mă prigonești? Îți este greu să arunci, cu piciorul înapoi în vîrful unui țepuș.“ «Cine ești, Doamne?» am răspuns eu. Și Domnul a zis: «Eu sînt Isus, pe care-L prigonești. Dar scoală-te, și stai în picioare; căci M’am arătat ție, ca să te pun slujitor și martor atît al lucrurilor, pe cari le-ai văzut,cît și al lucrurilor, pe cari Mă vei vedea făcîndu-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul Neamurilor, la cari te trimet, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă dela întunerec la lumină, și de supt puterea Satanei la Dumnezeu; și să primească, prin credința în Mine, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți.“ De aceea, împărate Agripa, n’am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Ci am propovăduit întîi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudea, și la Neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu, și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus Iudeii mîna pe mine în Templu, și au căutat să mă omoare. Dar, mulțămită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață pînă în ziua aceasta; și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic dela ce au spus proorocii și Moise că are să se întîmple; și anume, că Hristosul trebuie să pătimească, și că, după ce va fi cel dintîi din învierea morților, va vesti lumină norodului și Neamurilor.“ Pe cînd vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: „Pavele, ești nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie.“ „Nu sînt nebun, prea alesule Festus,“ a răspuns Pavel; „dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chibzuite. Împăratul știe aceste lucruri, și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală; căci sînt încredințat că nu-i este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s’au petrecut într’un colț! Crezi tu în Prooroci, împărate Agripa? … Știu că crezi.“”
Faptele apostolilor 26:9-27 VDC
http://bible.com/191/act.26.9-27.vdc

“Împăratul știe aceste lucruri, și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală; căci sînt încredințat că nu-i este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s’au petrecut într’un colț! Crezi tu în Prooroci, împărate Agripa? … Știu că crezi.“ Faptele apostolilor 26:26-27 VDC
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II. Să caute şi să mântuiască
(Recitiţi Luca 19:10 în cadrul grupei.)
În istoria lui Zacheu, Isus apare în ipostaza Căutătorului celor pierduţi, o 

temă abordată frecvent în evanghelii. Aici însă şi în relatările anterioare, Luca 
o subliniază întrun mod deosebit: Isus îi caută pe cei marginalizaţi, pe cei 
proscrişi.

În ultimele cuvinte adresate lui Zacheu, Isus anunţă iarăşi scopul pentru 
care a venit pe pământ: „Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântu
iască ce era pierdut” (Luca 19:10). De asemenea, în capitolul 15, Isus este re
prezentat de păstorul care lasă cele 99 de oi pentru a căuta şi salva o singură 
oaie rătăcită (Luca 15:37).

Scriptura apelează adeseori la imaginea păstorului pentru a descrie misiu
nea de căutare a celor pierduţi şi de îngrijire şi hrănire a „turmei”. În Ezechiel, 
Dumnezeu îi mustră pe „păstorii lui Israel care se pasc pe ei înşişi” (Ezechiel 
34:2) şi întreabă: „Nu trebuie păstorii să pască turma?” Apoi adaugă: „Nu 
întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită, 
naduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpâniţi cu 
asuprire şi cu asprime!” (Ezechiel 34:4).

John Milton, autorul poemului Paradisul pierdut, dezvoltă această imagi
ne în poemul Lycidas, în care îi critică aspru pe păstorii spirituali care nuşi fac 
datoria: „Oile flămânde îşi ridică ochii, dar nu sunt hrănite.”

În aceste condiţii, Dumnezeu declară: „Mă voi îngriji Eu Însumi de oile 
Mele şi le voi cerceta!... Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea 
rătăcită, voi lega pe cea rănită şi voi întări pe cea slabă” (Ezechiel 34:11,16).

Chiar Isus Se aşază în contrast cu hoţii care intră în staulul oilor ca să fure 
şi să înjunghie: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi so aibă din belşug” (Ioan 
10:10).

De discutat: În ce privinţe acţionăm ca nişte păstori atunci când îi invităm pe 
oameni săL urmeze pe Isus? Ce putem învăţa, în acest sens, de la Bunul Păstor?

3.  APLICAȚIA 
În metoda lui Hristos, tranziţia de la câştigarea încrederii la chemarea de 

aL urma este naturală, dar nu accidentală. Identifică împreună cu membrii 
grupei ce căi puteţi folosi pentru a asigura această tranziţie. Subliniază că dra
gostea şi grija pentru oameni nar trebui să fie condiţionată de acceptarea de 
către ei a lui Isus sau de primirea calităţii de membru.
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Joi, 8 septembrie „Căutaţi, şi veţi găsi!”

5.  Citeşte Apocalipsa 3:20, Matei 7:7,8 şi Ioan 1:12. Care este ideea comună 
a acestor trei pasaje şi ce ne spun ele despre ce înseamnă să-L căutăm şi 
să-L găsim pe Domnul?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Textele acestea ne transmit ideea că oamenii trebuie să ceară, să caute şi 
să fie deschişi săL primească pe Isus. Pe de altă parte, în Apocalipsa 3:20, Isus 
este Cel care stă la uşă şi bate pentru ca omul săI deschidă şi săL primească 
înăuntru.

Nu există nicio contradicţie aici. Domnul intervine la inima oamenilor, prin 
puterea Duhului Sfânt, şi îi atrage la El, poate fără ca ei să fie conştienţi de 
acest lucru. De multe ori, ei caută ceva ce viaţa nu le oferă. Ce privilegiu avem 
să fim atunci alături de ei, să le indicăm direcţia corectă şi săi ajutăm săşi 
dea seama ce anume caută!

Realitatea este că Isus poate bate, prin tine, la „uşa” vieţii oamenilor din 
localitatea ta şi oricine deschide uşa şi Îl primeşte va primi şi binecuvântări
le careL însoţesc (Apocalipsa 3:20; Ioan 1:12). În acelaşi timp, El îi invită pe 
urmaşii Săi să ceară, să caute şi să bată la uşa Sa, ca să primească „darurile 
bune” ale Împărăţiei Sale (Matei 7:7,8,11).

Atunci când Duhul Sfânt îţi arată că o persoană este pregătită săL pri
mească pe Hristos, punei această întrebare: „Ai vrea să ne rugăm împreună 
ca săţi deschizi inima pentru Isus Hristos şi să devii un membru al familiei 
Sale?” 

Avem nevoie de discernământ spiritual ca să recunoaştem momentul 
adecvat pentru adresarea apelului; altfel, riscăm săl adresăm fie prea re
pede, fie, lucru poate chiar mai regretabil, prea târziu. Poate că unii stau în 
cumpănă, între viaţa veşnică şi pieirea veşnică, şi aşteaptă să fie împinşi de la 
spate ca să ia o decizie pentru Domnul. Noi trebuie să observăm aceste situa
ţii, conştienţi fiind de responsabilitatea noastră sfântă.

                                                  “Iată Eu stau la ușă, și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine.” Apocalipsa 3:20 VDC

“Cereți, și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți, și vi se va deschide. Căci ori și cine cere, capătă; cine caută, găsește; și celui ce bate, i se deschide.” Matei 7:7-8 VDC

“Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;” Ioan 1:12 VDC
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Noi suntem familiarizaţi cu tema marii lupte şi ştim că oamenii sunt înzes
traţi cu libertatea de alegere şi că pot refuza invitaţia lui Isus. În urmă cu peste 
100 de ani, dr. David Paulson, fondatorul Spitalului şi Sanatoriului Hinsdale 
din Chicago, nota:

„Cel care este interesat numai de oamenii despre care crede că pot de
veni membri ai bisericii, în urma lucrării lui, va găsi din ce în ce mai puţine 
uşi deschise pentru lucrarea misionară, fiindcă va dezvolta treptat în ceilalţi 
o atitudine de neîncredere şi de suspiciune, care îi va închide în faţă tot mai 
multe uşi; pe de altă parte, lucrătorul care acceptă ca nevoile omenirii săi 
mişte inima va încerca să le facă bine celor «nouă leproşi», deşi este perfect 
conştient că ei nu se vor alătura niciodată bisericii sale.”

De discutat:
1. Unii sunt de părere că ar trebui săi abandonăm pe cei care nu răspund 

invitaţiei de aL urma pe Isus şi să lucrăm cu cei care vor „aduce rod”. Care 
este părerea ta?

2. După ce am câştigat încrederea oamenilor, cum îi putem ajuta concret 
săL urmeze pe Isus?

3. De ce este riscant să le predicăm oamenilor înainte de a interacţiona cu 
ei, de a le arăta compasiune, de a sluji nevoilor lor şi de a le câştiga încrederea?

4.  PRACTIC
Adu la grupă imagini cu următoarele obiecte sau citeşte cu voce tare lista 

de mai jos (poţi adăuga şi alte obiecte pe care le consideri potrivite):
1. O undiţă
2. Un magnet
3. O plasă de pescuit
4. Un cârlig pentru undiţă
5. Un megafon
6. Un lasou
7. Un covoraş de intrare pe care scrie „Bun venit”
8. Un ciocan
Arată obiectele pe rând şi prezintăle ca pe un simbol al unui mod de ai 

invita pe oameni săL urmeze pe Isus. Ce lecţie ne transmite fiecare simbol? 
Care sunt avantajele fiecărui mod astfel simbolizat? Dar dezavantajele?

Încurajeazăi pe participanţi să propună alte obiecte care să simbolizeze 
modul optim de ai chema pe oameni săL urmeze pe Isus.
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Vineri, 9 septembrie Studiu suplimentar

Pentru a afla mai multe informaţii despre subiectul acestui studiu, citeşte 
Psalmii 77:20; Osea 11:4; 2 Corinteni 5:1121; din cartea Divina vindecare, de 
Ellen G. White, capitolele „Dând învăţătură şi vindecând”, pp. 95–99, şi „Aju
tor în vieţuirea zilnică”, ed. 2010, pp. 355–357; din cartea Parabolele Domnu-
lui Hristos, capitolele „Acest Om îi primeşte pe păcătoşi”, pp. 132–143, şi „La 
drumuri şi la garduri”, ed. 2006, pp. 160–174.

Era întro biserică un tânăr careL iubea pe Domnul şi dorea să le vor
bească şi altora despre Isus. Fiind o persoană comunicativă şi charismatică, 
mărturia lui era puternică. Oamenilor le plăcea săl asculte. Exista totuşi o 
problemă: îi era teamă să facă apelul final. Ceilalţi membri ai bisericii au fost 
surprinşi de lucrul acesta, pentru că îl ştiau foarte curajos şi dornic să vor
bească despre credinţa lui. Când lau întrebat care era motivul, el a răspuns că 
adresarea apelului nu era darul lui. Lui îi plăcea să semene sămânţa şi îi lăsa 
pe alţii să culeagă roadele. După un moment de gândire, lea mărturisit că cel 
mai mult se temea de respingere. Se simţea nevrednic să fie martor pentru 
Domnul (ceea ce este un lucru bun) şi se temea că nu va răspunde nimeni la 
apelul lui. Membrii bisericii iau explicat că mărturia creştină nu este despre 
noi, ci despre Isus. Noi suntem şi vom fi nişte martori nedesăvârşiţi. Deşi, cu 
rugăciune şi cu iubire, le putem arăta oamenilor calea spre Isus, noi nu putem 
lua locul Duhului Sfânt, singurul care poate convinge şi converti. Rolul nostru 
este de a fi canale prin care dragostea lui Hristos să ajungă la alţii.

   BIBLIA ŞI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND

  Biblia: Ezra 9–Neemia 5

1. Ce sar fi întâmplat cu aceia care nu ar fi venit la adunarea din Ierusa
lim? 

2. Ce a făcut Neemia, pe timp de noapte, în Ierusalim? 
3. Cum îi încuraja Neemia pe cei care lucrau pe zid? 
4. De ce ia mustrat Neemia „pe cei mari şi pe dregători”?

  Calea către Hristos, capitolul 2

5. Ce mijloace au fost puse în slujba mântuirii oamenilor?
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   SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

 
ÎNTREBĂRI ŞI SUGESTII PENTRU PĂRTĂŞIE

1.  Ce răspunsuri aţi avut la rugăciune săptămâna care a trecut? Împărtă
şiţile cu grupa!

2. Povestiţi în grupă un eveniment pe care laţi trăit sau de care aţi auzit 
săptămâna trecută! De ce îl consideraţi important pentru a fi împărtă
şit? Ce lecţie spirituală aţi descoperit în acel eveniment?

3. În ce fel aţi conştientizat prezenţa lui Dumnezeu în viaţa personală, 
săptămâna trecută?

 
ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE APLICAȚIE

1

De ce anume este nevoie pentru 
ai putea conduce pe oameni la 
Isus?

Concret, cum îi putem ajuta pe 
oameni să audă glasul lui Isus?

2

Care sunt pasajele biblice care 
ne îndeamnă săi căutăm pe cei 
pierduţi?

De obicei, ce categorii de oameni 
căutăm şi ce categorii neglijăm? 
De ce?

3

Cum poate cineva să treacă de la 
stadiul de om pierdut la acela de 
ucenic al lui Isus?

Ce faci tu, personal, şi ce face 
biserica ta pentru a facilita această 
tranziţie?

4

Ce învăţăm din exemplul lui Pavel 
despre cum trebuie să dăm mărtu
rie despre Isus?

Ce anume nu trebuie să lipsească 
din mărturia pe care o dăm altora? 
De ce?

5

Ce înseamnă „aL căuta” şi „aL 
găsi” pe Domnul Hristos?

Ce putem face, concret, pentru 
ai ajuta pe alţii săL găsească pe 
Domnul Hristos?
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   SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

 
SUGESTII PRACTICE

1.  Ce lucru practic aţi învăţat din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
2. Cum putem auzi glasul lui Isus? Cum Îl putem deosebi de alte glasuri?
3. Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce ascultaţi sau vi

zionaţi ştirea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei 
misionare pe care să le aplicaţi!

 
SUGESTII PENTRU RUGĂCIUNE

1.  SăI mulţumim lui Dumnezeu pentru modul în care nea căutat şi nea 
găsit prin intermediul altor oameni!

2. Să ne rugăm pentru efectul mărturiei noastre asupra celor care o ascul
tă!

3. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune!

Cineva din familie  __________________________________________________

_________________________________________________________________

Cineva dintre rude  _________________________________________________

_________________________________________________________________

Cineva dintre prieteni  ______________________________________________

_________________________________________________________________

Cineva dintre vecini  ________________________________________________

_________________________________________________________________

Cineva din biserică  _________________________________________________

_________________________________________________________________

Mâine este Ziua educaţiei (colectă)


