Studiul 2

Studiul 2, 4-10 iulie

Avraam, primul misionar
Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Geneza 12:1-3; 12:6,7; 14:8-24;
18:18,19; Galateni 3:6; Evrei 11:8-19.
Sabat după-amiază
Textul de memorat: „Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că
Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: «Toate neamurile
vor fi binecuvântate în tine.»” (Galateni 3:8)
Trei dintre marile religii ale lumii, iudaismul, creştinismul şi islamismul, mai sunt numite şi „credinţe avraamice”, deoarece toate trei îl
au la originea lor pe acest mare om al lui Dumnezeu. Deşi, în general,
Avraam este admirat ca model definitoriu de credincioşie, studiul din
această săptămână va analiza credincioşia sa dintr-o altă perspectivă.
Mai exact, ne propunem să vedem ce a făcut el ca misionar, ca om chemat de Domnul să plece în altă ţară şi să dea mărturie despre adevăratul Dumnezeu, Creatorul şi Răscumpărătorul oamenilor.
Dumnezeu le-a încredinţat lui Avraam şi urmaşilor săi (vezi Galateni 3:29) un triplu obiectiv: (1) să fie beneficiarii şi păzitorii adevărului divin despre Împărăţia lui Dumnezeu, adevăr pierdut în prima
parte a istoriei omenirii; (2) să fie canalul prin care Mântuitorul avea
să intre în istorie şi, (3) ca slujitori credincioşi ai lui Dumnezeu, să fie
o lumină pentru popoare, pentru cei care aveau nevoie să-L cunoască
pe Domnul.

Sabatul acesta: Zi de post și rugăciune pentru Sesiunea Conferinței Generale
Sabatul viitor: Colectă pentru Sesiunea Conferinței Generale
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Studiul 2

Duminică, 5 iulie

Chemarea lui Avraam

1. Care a fost scopul chemării adresate de Dumnezeu lui Avraam? Geneza 12:1-3
______________________________________________________________

Avraam (nume care înseamnă „Tatăl mulţimilor”), anterior cunoscut sub numele de Avram („Tatăl este înălţat”), a crescut în Ur, undeva în zona Irakului de astăzi. Dumnezeu l-a chemat să se despartă de
familia sa, să iasă din mediul său social şi spiritual cunoscut şi să meargă într-o ţară necunoscută, unde Dumnezeu a condus o refacere spirituală de o sută de ani, transformându-l în „părintele credincioşilor”.
În mijlocul zbuciumului personal şi familial, el a devenit un misionar
pentru câteva grupuri de oameni şi un conducător respectat care a dat
mărturie despre credinţa sa în Dumnezeu.

2. Reciteşte Geneza 12:1-3. Ce principii descoperi aici, care ar putea să
se aplice fiecăruia dintre noi, în situaţia sa particulară? Altfel spus, ce
aspecte ale experienţei lui Avraam pot deveni o parte a experienţei
noastre? Vezi şi Evrei 11:8-10.
______________________________________________________________

Patriarhul a fost chemat să lase trecutul în urmă, să plece prin
credinţă, să creadă ceva ce părea de necrezut, să facă ce l-a chemat
Dumnezeu să facă. Şi, ca urmare a credincioşiei lui, toate popoarele
lumii aveau să fie binecuvântate.
Mulţi dintre noi suntem testaţi la fel ca Avraam. Poate că nu auzim
vocea lui Dumnezeu vorbindu-ne direct, dar suntem chemaţi totuşi
prin învăţăturile din Cuvântul Său şi prin evenimentele providenţei
Sale. Poate că ni se cere să abandonăm o carieră care promite bogăţii
şi onoare, poate că trebuie să părăsim relaţiile plăcute şi profitabile şi
să ne separăm de familie, poate că suntem nevoiţi să păşim pe o cale
care deocamdată ni se pare a fi una a tăgăduirii de sine, a greutăţilor şi
sacrificiului. Dar, dacă suntem chemaţi, cum am putea refuza?
Tradus literal, textul ebraic din Geneza spune următoarele: „Şi
Dumnezeu i-a zis lui Avram: «Pleacă pentru tine din ţara ta…»” El i-a
spus să plece „pentru el”, adică „de dragul lui însuşi, în interesul lui”,
pentru binele lui. Cum ar trebui să înţelegem această idee şi cum o
putem aplica la noi?
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să descopere în viaţa lui
Avraam faptul că Dumnezeu Se foloseşte de ascultarea noastră,
oricât de deficientă sau de incompletă, pentru a-Şi duce la
îndeplinire planul Său de misiune.
La nivelul sentimentelor: Să îşi recapete entuziasmul pentru mi
siunea cutezătoare pe care Dumnezeu o are în minte pentru ei.
La nivel practic: Să se simtă încurajaţi să-şi asume riscuri şi să accepte să devină vulnerabili de dragul Evangheliei.

SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Misiune îndrăzneaţă, dar cu plasă de siguranţă
A. Cum ar arăta Biblia dacă am scoate din ea istoria lui Avraam? Cum
ne ajută aceasta să înţelegem importanţa misiunii încredinţate
de Dumnezeu lui Avraam?
B. Ce aflăm despre Dumnezeu din relatarea multelor greşeli ale lui
Avraam?
C. De ce crezi că Dumnezeu a planificat atât de multe întâlniri cu
Avraam în diferite momente ale călătoriei sale?
II. Sentimente: Misiune posibilă
A. Acceptăm noi ca simţământul de inadecvare să stea în calea
implicării în misiune? Ce lecţii din experienţa lui Avraam ar trebui să ne inspire încrederea de a porni în lucrare?
B. În ce fel ne ajută relaţia trainică a lui Avraam cu Dumnezeu să ne
recăpătăm liniştea şi siguranţa atunci când ne simţim ca nişte
străini în lumea aceasta?

III. Practic: Transformaţi prin misiune
A. Cum putem face efectiv misiune şi nu doar să ne gândim sau să
vorbim despre misiune? Ce înseamnă aceasta în mod practic?
B. Ce îţi spune parcursul spiritual al lui Avraam despre transfor
mările pe care vrea Dumnezeu să le aducă în viaţa ta?
Rezumat: Călătoria misionară a lui Avraam prefigurează misiunea
de răscumpărare a Domnului Hristos, de binecuvântare a lumii prin
jertfa Sa de pe Golgota. Când mergem pe urmele paşilor lui Avraam,
surprindem câteva imagini vii ale lucrării misionare a Creatorului
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Comentarii pentru instructori

Studiul 2

Luni, 6 iulie

Mărturia dată de Avraam împăraţilor

Lot era nepotul lui Avraam şi l-a însoţit în prima parte a călătoriei.
El a ales valea bine irigată a Iordanului şi astfel a ajuns în societatea
oamenilor răi din Sodoma (Geneza 13:1-13). După această decizie, a
fost salvat mai întâi de Avraam (Geneza 14:11-16), iar mai târziu, de
doi îngeri (Geneza 19).
Când a auzit că Lot, ruda lui, avea probleme, Avraam a luat decizia
să-l ajute. În această acţiune, el a condus o forţă militară de peste trei
sute de bărbaţi, toţi din casa lui. Mai mulţi împăraţi au participat la
bătălia pentru Sodoma, iar Avraam a ieşit învingător.

3. Citeşte Geneza 14:8-24. Ce spuneau acţiunile lui Avraam despre caracterul său şi, prin urmare, despre credinţa şi despre Dumnezeul lui?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Avraam le-a descoperit puterea lui Dumnezeu împăraţilor pe care
i-a învins. Nici chiar în această misiune de salvare, „părintele credincioşilor” nu a pierdut din vedere chemarea divină de a fi o binecuvântare pentru popoare. „Slujitorul lui Iehova nu numai că adusese un mare serviciu ţării, ci se dovedise totodată un om de valoare.
S-a înţeles faptul că neprihănirea nu înseamnă laşitate şi că religia l-a
făcut curajos pe Avraam în susţinerea dreptăţii şi în apărarea celor
oprimaţi. Fapta sa eroică l-a făcut să aibă o mare influenţă asupra
triburilor înconjurătoare. La întoarcerea lui, împăratul Sodomei a
ieşit împreună cu suita sa pentru a-l onora pe învingător. L-a invitat
să ia bunurile, rugându-l să-i înapoieze numai prizonierii. Conform
regulilor războiului, prada era a învingătorilor, totuşi Avraam nu pornise în această campanie cu planuri de câştig şi a refuzat să profite de
pe urma celor nefericiţi, cerând doar ca tovarăşii lui să primească partea cuvenită.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 135
Gândeşte-te la relaţiile pe care le ai cu cei din jurul tău. Ce le spun
ele altora despre credinţa ta?

28

nostru şi ne simţim stimulaţi să redescoperim scopul misionar pentru
care Dumnezeu ne-a adus la existenţă.

PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. MOTIVARE
Pasajul central: Galateni 3:6-8
Ideea de bază: Prin credinţă, Avraam a acceptat misiunea încredinţată de Domnul, care l-a purtat într-o călătorie extraordinară, ale cărei
consecinţe nu ar fi putut să le prevadă şi nici să şi le imagineze vreodată. Astăzi, Dumnezeu ne încredinţează, fiecăruia dintre noi, o misiune
în planul Său de a salva omenirea. La fel ca Avraam, nici noi nu putem fi
nişte misionari „ideali”. Dar istoria lui ne asigură că Dumnezeu poate şi
Îşi va aduce la îndeplinire planurile prin oameni nedesăvârşiţi. Tot ce
ne cere este să fim gata să pornim când El ne spune: „Mergi!”
Introducere. În decembrie 1577, exploratorul britanic Sir Francis
Drake a plecat din Anglia într-o călătorie pe mare, însoţit de şase vase
şi de o sută şaizeci şi patru de marinari. Care era misiunea sa? Să devină primul englez care a călătorit în jurul lumii cu corabia. Trei ani mai
târziu, în portul Plymouth a sosit un singur vas cu un echipaj de numai
cincizeci şi nouă de marinari. Misiunea a avut succes, dar Sir Francis
şi oamenii lui au avut de înfruntat multe greutăţi – furtuni, naufragii,
atacuri din partea forţelor ostile şi moartea prin înfometare.
În urma acestei călătorii înfricoşătoare, se spune că Sir Francis ar fi
rostit următoarea rugăciune: „Tulbură-ne, Doamne, când suntem prea
mulţumiţi de noi înşine; când visurile noastre devin realitate, pentru
că am visat prea puţin; când am sosit în siguranţă, pentru că am navigat
prea aproape de ţărm.”
Când a plecat din Ur, Avraam a pornit într-o călătorie care avea să-l
ducă departe de „ţărm” şi în care, aparent, nu avea nicio şansă de izbândă. Bineînţeles că acum, în retrospectivă, deznodământul ni se pare
inevitabil. Avraam a fost un titan al credinţei, un explorator neînfricat,
părintele naţiunilor, atât în sensul literal al cuvântului, cât şi spiritual.
Dar experienţa lui ar fi putut lua o altă turnură. Când a auzit pentru
prima oară îndemnul lui Dumnezeu de a pleca din Ur, Avraam a fost
pus în faţa unei alegeri: să ignore chemarea şi să rămână în Ur, unde
toate lucrurile îi erau cunoscute şi sigure, sau să asculte şi să plece într-un
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Studiul 2

Marţi, 7 iulie

Un model de credinţă

Deși era departe de a fi desăvârşit, totuși Avraam a fost un om al
lui Dumnezeu. În Biblie, şi mai ales în Noul Testament, în repetate
rânduri, Avraam este dat ca exemplu de credincioşie şi de mântuire
prin credinţă (vezi Geneza 15:6; Galateni 3:6).

4. Citeşte Evrei 11:8-19. Ce ni se spune despre Avraam şi despre importanţa credinţei pentru oricine vrea să fie misionar pentru Dumnezeu?
______________________________________________________________

Ca să poată lucra prin Avraam, Domnul a trebuit mai întâi să-l convingă să-şi lase trecutul în urmă. Lecţia desprinsă de aici este evidentă
pentru oricare dintre noi şi mai ales pentru aceia al căror trecut nu
este în armonie cu voinţa şi cu Legea lui Dumnezeu.
Un alt fapt impresionant este acela că Avraam „a plecat fără să ştie
unde se duce” (Evrei 11:8). Majoritatea misionarilor ştiu unde se duc,
cel puţin în ce loc. Dar, când vreunul dintre noi face un salt uriaş în
credinţă, dăruindu-şi cu totul inima lui Dumnezeu, nu ştie (cel puţin pe
termen scurt) unde va ajunge (deşi pe termen lung avem o asigurare
certă). Dacă am şti, nu am mai avea nevoie de atât de multă credinţă;
acest „fără să ştie” este, aşadar, o condiţie necesară pentru a putea să
trăim cu adevărat prin credinţă.
O altă idee importantă este aceea că Avraam aştepta „cetatea care
are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu” (versetul 10).
Avraam a păstrat în minte imaginea de ansamblu; el ştia că, indiferent
cu ce se confrunta aici, indiferent de luptele şi încercările prin care trecea, în final, toate aveau să merite din plin sacrificiul.
El ştia, de asemenea, că nu era străin în „Ţara Făgăduinţei”, ci era
doar unul dintre numeroşii „străini şi călători” de pe pământ (versetul
13). Lumea aceasta şi viaţa pe care o trăim aici, chiar dacă acum ni se
par atât de preţioase (deocamdată asta e tot ce avem), nu sunt nici pe
departe totul.
Desigur, cel mai mare exemplu de credinţă din Vechiul Testament a
fost dispoziţia lui Avraam de a-şi aduce fiul ca jertfă pe muntele Moria,
la porunca lui Dumnezeu.
Ce greutăţi ai întâmpinat în viața ta de credință? Ce bucurii ai avut?
Dacă ai fi ştiut ce ştii acum, ce ai fi putut face altfel?
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loc necunoscut. În acel moment nu avea de unde să ştie cum avea să
influenţeze această decizie istoria lumii.

Întrebări
1. Înaintea oricărei călătorii vine decizia de a pleca. Cum să trăim în aşa
fel încât (a) să ne fie mai uşor să auzim chemarea lui Dumnezeu la misiune
şi (b) să fim pregătiţi fizic şi spiritual să răspundem chemării Sale?
2. În ce privinţe „navigăm prea aproape de ţărm”, atunci când vine
vorba să ne implicăm (personal sau colectiv) în misiunea încredinţată
de Dumnezeu?

2. APROFUNDAREA STUDIULUI
În timp ce studiaţi relatarea biblică despre Avraam, îndeamnă-i pe
membrii grupei să se întrebe: „Ce lucruri trebuie să las în urmă (temeri,
posesiuni materiale, păcate etc.) ca să împlinesc planul lui Dumnezeu
de a fi o binecuvântare pentru alţii?”
Comentariu biblic
I. O binecuvântare pentru lume
(Revezi împreună cu grupa Geneza 12:1-9.)
Binecuvântarea este o temă frecventă a Bibliei. Dumnezeu este
înfăţişat ca fiind nerăbdător să binecuvânteze lumea. El îl binecuvân
tează pe Avraam cu un scop precis şi măreţ – dorea ca, prin el, să bine
cuvânteze popoarele (Geneza 12:2,3). Ce chemare mai înaltă putea să-i
facă? Încă de la începutul istoriei lui Israel, Dumnezeu Îşi manifestă
intenţia de a binecuvânta întreaga lume. El alege poporul Israel nu
pentru că ar avea ceva special, nu pentru că ar fi mai bun decât alte
popoare, ci pentru a face din el instrumentul Său pentru mântuirea şi
binecuvântarea lumii.
În anumite privinţe, și Avraam a fost un om supus greşelii. Totuși,
prin credinţa lui extraordinară, și-a câştigat un loc de seamă printre
eroii credinţei (Evrei 11:8-19). Curajul s-a împletit cu credinţa atunci
când Avraam, familia şi însoţitorii lui s-au mutat ca misionari în inima
Canaanului – în mijlocul unor oameni imorali şi închinători la idoli
(Geneza 12:4-6). Care a fost primul pas pe care l-au făcut pentru a da
mărturie despre Dumnezeu în aceste condiţii?
Avraam a construit două altare. Desigur că jertfele nu erau ceva
ciudat în Canaan, însă pretenţia că jertfa era pentru Iehova, singurul
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Miercuri, 8 iulie

Pribeagul Avraam

5. Cu ce a avut Avraam de luptat de-a lungul vieţii şi prin ce mijloc l-a
schimbat Dumnezeu? Geneza 12:11-13; 17:17; 20:2.
______________________________________________________________

Studiind istoria lui Avraam, vedem că viaţa lui de credinţă a inclus
lupte grele cu îndoiala şi cu necredinţa în puterea divină. Strămoşii lui
fuseseră idolatri (Iosua 24:2) şi probabil că aşa se explică de ce nu a
avut el întotdeauna încredere deplină în puterea lui Dumnezeu. De
două ori a dat dovadă de laşitate şi a rugat-o pe Sara să spună numai o
jumătate de adevăr (Geneza 12:11-13; 20:2). A râs când i s-a spus că va
avea un fiu cu Sara (Geneza 17:17). În pofida acestor greşeli, Domnul
a lucrat prin el pentru că el a acceptat și, astfel, a putut să-i modeleze
caracterul.
O metodă folosită de Dumnezeu pentru a-l transforma pe Avraam
într-un reformator şi un misionar a fost pribegia. Călătoria este, în
sine, educație. Ea face mintea receptivă la idei noi şi la posibilităţi noi
de schimbare. Pelerinajele la Ierusalim constituiau o parte importantă
şi obligatorie a închinării israeliţilor. Schimbările suportate de pelerini
la drum lung, nevoia de a dormi mereu în alt loc, de a mânca altfel de
mâncare, de a face faţă unui altfel de climat şi de a cunoaşte alţi oameni
le consolida credinţa, prin conștientizarea propriei vulnerabilități. Modul de a se închina al copiilor lui Dumnezeu – cu jertfele şi darurile
specifice și cu recitarea psalmilor – a contribuit la stabilirea identităţii
şi a tradiţiilor lor.
În pribegiile sale din localitatea natală, Ur, şi până la Hebron, locul
în care a fost înmormântat, Avraam a străbătut zone geografice diferite. Majoritatea episoadelor importante de reformă şi misiune din viaţa
sa au legătură cu aceste călătorii.

6. Ce lecţii spirituale a învăţat Avraam în următoarele locuri?

Sihem, la stejarul lui More (Geneza 12:6,7)____________________________
Hebron (Geneza 13:18 – 14: 20)_____________________________________
Stejarii lui Mamre (Geneza 18:1,20-33)_______________________________
Muntele Moria (Geneza 22:1-14)____________________________________
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Dumnezeu adevărat, era o noutate surprinzătoare. După aceea, Biblia
spune că Avraam „a chemat Numele Domnului” (Geneza 12:8). Versiunea Young Literal Translation sugerează un sens mai adânc: Avraam
„a predicat în Numele lui Iehova”. Avraam nu a fost chemat doar să se
mute în alt loc şi să ducă o viaţă de credincioşie, ci şi să le dea mărturie
verbală locuitorilor Canaanului.
De discutat: Avraam a avut o relaţie „privilegiată” cu Dumnezeu,
însă ea a presupus tot atâtea responsabilităţi câte binecuvântări. Ce
responsabilităţi am primit noi odată cu binecuvântările venite de la
Dumnezeu?
II. Binecuvântări reciproce
(Revezi împreună cu grupa Geneza 12:1-3.)
În Biblie, binecuvântările circulă în ambele sensuri: de la Dumnezeu
la oameni şi de la oameni la Dumnezeu. Când ne binecuvântează,
Dumnezeu Îşi manifestă grija faţă de noi; când Îl binecuvântăm pe
Dumnezeu ne exprimăm mulţumirea şi aprecierea pentru binecuvân
tările Sale. Această idee a binecuvântării reciproce se găseşte în Epistola lui Pavel către efeseni: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl
Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos” (Efeseni 1:3).
Schimbul acesta de binecuvântări este inegal, fiindcă singurele lucruri de valoare pe care I le putem da noi lui Dumnezeu sunt viaţa,
slujirea şi lauda noastră.
Cea mai mare binecuvântare pe care I-o puteau oferi israeliţii lui
Dumnezeu era ascultarea, iar în această ascultare se cuprindea şi participarea la misiune pentru popoarele învecinate. Însă, în loc de aceasta, ei s-au lăsat absorbiţi cu totul de ritualuri. Jertfele şi darurile, care
trebuiau să fie un mod de a-L binecuvânta pe Dumnezeu, au devenit o
insultă pentru El (Isaia 1:13-15).
De discutat: În ce moduri concrete ne cheamă Dumnezeu să fim o
binecuvântare pentru societatea în care trăim? Ce lucruri ne distrag
atenţia de la misiunea noastră de a-L binecuvânta pe Dumnezeu şi de a
fi o binecuvântare pentru oameni?

3. APLICAŢIA PENTRU NOI
Se spune că a fi misionar înseamnă să fii tot atât de dispus să te
schimbi pe cât eşti de dornic să-i schimbi pe alţii. Misiunea lui Avraam

33

Studiul 2

Comentarii pentru instructori

Studiul 2

Joi, 9 iulie

Avraam, misionar în casa lui

7. Ce lecţii importante despre credincioşie şi despre ce înseamnă să-I
slujești lui Dumnezeu găsim în Geneza 18:18,19?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

„Dumnezeu l-a chemat pe Avraam să îi înveţe pe oameni din Cuvântul Său, l-a ales să fie tatăl unei naţiuni mari, pentru că a văzut că el
avea să-şi educe copiii şi familia după principiile legii divine. Ceea ce a
dat putere învăţăturii lui Avraam a fost influenţa propriei vieţi. Familia
sa numeroasă consta în mai bine de o mie de suflete, mulţi dintre ei
fiind capi de familie şi, nu puţini, nou-convertiţi dintre păgâni.” – Ellen
G. White, Educaţie, p. 187
Activităţile misionare vor avea mai mult succes când vor fi susţinute de o viaţă de familie în armonie cu planurile lui Dumnezeu. Istoria
biblică şi istoria bisericească ne arată că primele biserici creştine au
fost de fapt case particulare. Unul dintre motivele pentru care a fost
ales Avraam a fost acela că Dumnezeu a văzut capacitatea lui de a-şi
conduce copiii şi familia pe calea Sa. Scopul lui Dumnezeu pentru familie este identic cu scopul Său pentru misiune: „a face ce este drept şi
bine” (Proverbele 21:3; New International Version).

8. Ce exemple din viaţa membrilor familiei lui Avraam demonstrează
credincioşia lor faţă de Domnul? Evrei 11:11,20
______________________________________________________________
______________________________________________________________

În Biblie găsim şi exemple de oameni evlavioşi ale căror familii nu
au mers pe calea Domnului. Cu toate acestea, ideea textelor studiate
astăzi este clară: credinţa lui Avraam şi exemplul său au fost destul de
puternice pentru ca membrii familiei lui să înveţe „să ţină calea Domnului”
(Geneza 18:19).
Ce înseamnă pentru tine expresia „a ţine calea Domnului”? Cum putem ţine calea Domnului?
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cuprinde atât călătoria propriu-zisă (din cetatea antică Ur până în Canaan), cât şi o călătorie spirituală (de la viața într-un mediu idolatru la
viaţa de urmaş credincios al lui Dumnezeu). Discutaţi în grupă ideea că
nu desăvârşirea este condiţia preliminară pentru lucrarea misionară,
ci dispoziţia de a învăţa.
Activitate. Împarte grupa pe echipe şi cere-le să-şi ia câteva minute pentru a concepe „fişa postului” pentru „cariera” la care l-a chemat
Dumnezeu pe Avraam. Sugerează-le să enumere calificările şi abilităţile pe care ar trebui să le aibă candidatul ideal. La final, invită-i să compare fişele. Care sunt cele două sau trei calificări esenţiale regăsite pe
toate fişele? Ce trăsături nu sunt de dorit pentru această „carieră”?
Întrebări pentru discuţie
Treceţi în revistă diferitele episoade din viaţa lui Avraam, care demonstrează că el se afla în plin proces de dezvoltare spirituală. (De
exemplu, Geneza 12:11-13; 16:1-4; 20:2.)
1. Cum ai descrie reacţiile pe care le-a avut Dumnezeu în aceste situaţii?
2. De ce a avut Dumnezeu atât de multă răbdare cu ambasadorul Său
atât de nedesăvârşit? Ce explicaţie găsim în 1 Timotei 1:16 în acest sens?
3. Ce părere ai despre ideea că puterea lui Dumnezeu este făcută
desăvârşită (În engl.: „se manifestă”, „se desfăşoară”) în slăbiciunea
noastră (2 Corinteni 12:9)? Ce impact are asupra atitudinii noastre
faţă de misiune?

4. UN GÂND DE ÎNCHEIERE
Ajung în mod frecvent la urechile noastre poveşti impresionante
despre bărbaţi şi femei care au simţit în mod clar şi neîndoielnic chemarea lui Dumnezeu de a-I sluji într-un mod special. Dar să nu uităm
că noi toţi suntem „chemaţi” (Ioan 15:16). Explorează împreună cu
membrii grupei tale diferitele căi prin care Dumnezeu ne adresează
chemarea Sa la misiune.
Discutaţi despre ce putem face pentru a fi mai sensibili la glasul lui
Dumnezeu. Ce forme poate lua chemarea lui Dumnezeu pentru noi?
În încheiere, încurajează-i pe membrii grupei să-şi pună deoparte
săptămâna viitoare un timp special zilnic de studiu, rugăciune, închinare sau părtăşie în care (1) să asculte chemarea la misiune pe care le-o
adresează Dumnezeu şi (2) să se pregătească spiritual pentru slujire.
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Studiul 2

Comentarii pentru instructori

Studiul 2

Vineri, 10 iulie

Studiu suplimentar

„Dumnezeu l-a chemat pe Avraam, i-a dat prosperitate şi l-a onorat,
iar fidelitatea patriarhului a fost o lumină pentru oamenii din toate ţările în care a poposit pentru un timp. Avraam nu s-a izolat de oamenii
din jurul său. El a cultivat relaţii de prietenie cu împăraţii popoarelor
învecinate şi unii dintre aceştia l-au tratat cu mare respect; iar integritatea şi altruismul, vitejia şi bunăvoinţa lui au reprezentat caracterul
lui Dumnezeu. În Mesopotamia, în Canaan, în Egipt şi chiar pentru locuitorii Sodomei, Dumnezeul cerului a fost descoperit prin reprezentantul Său.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 368
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Întrebări pentru discuţie
Care a fost scopul chemării adresate de Dumnezeu lui Avraam?
Ce arătau relaţiile lui Avraam cu contemporanii săi despre caracterul său şi despre credinţa sa?
În ce aspecte s-a manifestat credinţa lui Avraam ca misionar al lui
Dumnezeu?
Cum percepi episodul petrecut pe Muntele Moria (Avraam aducându-l jertfă pe Isaac): ca un act de cruzime şi barbarie sau ca un act
al încrederii totale în Dumnezeu? Explică de ce.
Cu ce a avut Avraam de luptat de-a lungul vieţii şi prin ce mijloc l-a
schimbat Dumnezeu?
Ce lecţii putem învăţa din relatările despre necredinţa lui Avraam?
(Geneza 12:11-13; 20:2)
Care a fost cel mai important domeniu misionar al lui Avraam şi ce
rezultate a avut aici?

Mâine: Încheierea Sesiunii Conferinței Generale (colectă pentru lucrarea mondială)
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