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8-14 august

Isus, strategul misiunii
Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Isaia 42:1-9; Daniel 9:24-27;
Matei 10:5,6; Luca 2:8-14; Faptele apostolilor 1:1-14; 2 Timotei 1:8,9.
Sabat după-amiază

Misiunea este o iniţiativă a Trinităţii. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, toate
cele trei Persoane ale Dumnezeirii sunt implicate în lucrarea de salvare a omenirii. Ea a început la căderea în păcat şi va continua până la
sfârşitul istoriei lumii noastre, când lumea răscumpărată va fi adusă la
armonia deplină cu voinţa divină.
Din evanghelii aflăm că Isus Hristos a luat chip de om pentru ca
această misiune să reuşească. Prin El, semnificaţia istoriei devine clară, oamenii şi locuitori lumilor necăzute înţeleg sensul marii lupte.
În Noul Testament, ne sunt aduse la cunoştinţă scopurile întrupării
lui Isus Hristos. Tot aici găsim direcţiile principale ale programului Său
misionar, precum şi câteva exemple din viaţa Sa cu privire la modul de
interacţiune cu oamenii din alte popoare sau care aveau alte religii. În
Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că El nu a lăsat nimic nefăcut din tot ce
era necesar pentru mântuirea omenirii căzute.

Astăzi: Ziua prevenirii abuzului
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Textul de memorat: „Isus le-a zis din nou: «Pace vouă! Cum M-a
trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.»” (Ioan 20:21)

Duminică, 9 august

Misiunea lui Isus în profeţiile Vechiului Testament

1. Ce spune textul din 2 Timotei 1:8,9 despre timpul când a fost hotărâtă
mântuirea neamului omenesc?
Versetele acestea sunt foarte cunoscute în general datorită referirii
la imposibilitatea mântuirii prin fapte, însă ele ne vorbesc şi despre
natura veşnică a mântuirii. Ele precizează că planul pentru răscumpărarea noastră a fost conceput cu mult, mult timp în urmă.
Prin urmare, nu este deloc surprinzător faptul că Vechiul Testament
este presărat cu dezvăluiri de un fel sau altul cu privire la Isus Hristos.
Cele mai impresionante sunt desigur profeţiile care arată clar că Isus
este Mesia.

2. Citeşte următoarele texte din Vechiul Testament. Ce ne spun ele despre Isus şi despre rolul Său ca Mesia?
Isaia 61:1 ______________________________________________________
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Daniel 9:24-27 __________________________________________________
Isaia 7:14 ______________________________________________________
9:6 ___________________________________________________________
42:1-9_________________________________________________________

Ca să ne asigure de planul Său neschimbător de pace, Dumnezeu
L-a dat pe singurul Său Fiu să devină membru al familiei omenești și să
păstreze pentru totdeauna natura Sa omenească. Aceasta era garanția
că Dumnezeu Își va împlini Cuvântul. „Un Copil ni s-a născut, un Fiu
ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui.” Dumnezeu a adoptat natura
omenească în persoana Fiului Său și a dus-o în cerul preaînalt. „Fiul
omului” este Cel care are parte la tronul universului. „Fiul omului” este
Acela pe care-L vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele
veșniciilor, Domn al păcii” (Isaia 9:6). EU SUNT este Mijlocitorul între Dumnezeu și neamul omenesc, unindu-i prin mâinile Sale întinse.
– Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 25
Meditează asupra faptului extraordinar că Isus, Creatorul, a luat
asupra Sa natura noastră umană şi că, în această natură, a trăit şi a
murit pentru noi. Ce speranţă îţi dă acest fapt, într-o lume care nu ne
oferă nicio speranţă?
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SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Ambasadori ai lui Dumnezeu
A. Ce ne constrânge să fim ambasadorii lui Dumnezeu în lume?
(2 Corinteni 5:14)
B. Misiunea noastră este să ducem mai departe lucrarea Domnului
Isus pe pământ (Ioan 20:21). În ce a constat misiunea lui Isus,
așa cum arată apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:18?
C. Misiunea holistică se adresează în egală măsură dimensiunii fizice
şi celei spirituale a omului. Matei ne spune că lui Isus I s-a făcut
milă când a văzut mulţimile de oameni. Ce altceva ne mai spune el
despre felul în care le slujea Isus oamenilor (Matei 9:35,36)?
II. Sentimente: O misiune motivată de compasiune
A. Adevărata misiune este motivată de dragoste, nu de simţământul
de obligaţie. De ce I S-a făcut milă lui Isus de oameni (Matei 9:36)?

III. Practic: Să ne implicăm
A. Cum poţi manifesta dragostea Domnului Isus la locul de muncă
sau la şcoala în care înveţi?
B. Ce putem face pentru ca bisericile noastre să fie orientate spre
oamenii între care se află şi pentru ca fiecare membru să fie implicat într-o formă de slujire holistică, adică integrală, totală?
Rezumat: Ca „ambasadori” ai lui Hristos, suntem chemaţi la o misiune completă care să schimbe în bine viaţa oamenilor aici, pe pământ,
şi care să îi conducă la viaţa veşnică.
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să-şi dea seama de
importanţa abordării integrale a misiunii pe care le-a încre
dinţat-o Dumnezeu.
La nivelul sentimentelor: Să își asume cu bucurie misiunea de
ambasadori ai lui Dumnezeu pe pământ.
La nivel practic: Să manifeste grija arătată de Domnul Isus faţă
de oameni, ocupându-se de întreaga lor fiinţă (fizic, spiritual şi
emoţional).

Luni, 10 august

Cel aşteptat de veacuri

Isus Hristos este Domn atât peste biserica Sa, cât şi peste lume. Venirea Sa este o împlinire a speranţelor din Vechiul Testament după o
comunitate de oameni mântuiţi care să îşi extindă influenţa, cuprinzând întreaga lume, nu numai poporul evreu. Venirea Sa şi îndeosebi
suferinţa şi învierea Sa au inaugurat o nouă eră în care distincţia dintre evrei şi neamuri, din perspectiva Evangheliei, dispare. Ierusalimul
avea să rămână centrul misiunii, cel puţin pentru o vreme. Însă punctul
de plecare nu mai avea să fie templul construit de Irod în Ierusalim, ci
evreii convertiţi la Hristos; ei urmau să formeze un templu viu. Aceşti
iudei creştini aveau să fie deci adevărata „rămăşiţă” a lui Israel.
Anunţul cu privire la această misiune mondială, universală, a lui
Hristos ca Mântuitor al tuturor popoarelor a fost repetat la naşterea
Sa, în timpul copilăriei Sale şi la botezul Său.

3. Ce aflăm din următoarele texte despre misiunea universală a lui Isus?
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Luca 2:8-14_____________________________________________________
______________________________________________________________
Luca 2:25-33____________________________________________________
______________________________________________________________
Luca 3:3-6______________________________________________________
______________________________________________________________
Ioan 1:29_______________________________________________________
______________________________________________________________

Isus a venit ca Mântuitor al întregii lumi. Ce înseamnă acest adevăr
pentru noi, în contextul misiunii? „Spiritul misionar are nevoie de redeşteptare în bisericile noastre. Fiecare membru al bisericii ar trebui
să studieze cum să ajute la înaintarea lucrării lui Dumnezeu, atât în misiunile din ţară, cât şi în ţările străine. În câmpurile misionare de-abia
dacă se face a mia parte din lucrarea ce ar trebui făcută. Dumnezeu îi
cheamă pe lucrătorii Săi să anexeze un nou teritoriu pentru El. Există
câmpuri bogate de lucru în aşteptarea lucrătorului credincios.” – Ellen
G. White, Mărturii, vol. 6, p. 29
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII

Discuţie introductivă. Ca scriitor şi profesor universitar renumit,
C. S. Lewis avea un program extrem de aglomerat. Cu toate acestea, el
răspundea personal – în general prin scrisori scrise de mână – la miile
de scrisori pe care le primea din toată lumea. Se ruga pentru cei care
îi scriau, deşi pe majoritatea nu îi cunoştea personal, şi chiar le trimitea bani celor în nevoie. Unii veneau direct la el acasă, iar el îi poftea
înăuntru şi le oferea o gustare. A susţinut financiar studenţi care nu-şi
puteau plăti taxele şi i-a primit în casa lui pe copiii nevoiaşi. Un tânăr
cu dizabilităţi intelectuale a fost găzduit în casa lui timp de trei luni,
iar Lewis l-a învăţat să citească. Iată un om care le preda celor mai
buni studenţi de la Universităţile Oxford şi Cambridge şi care a scris
lucrări influente de apologetică creştină, dar care a ştiut că, dacă dorea
să-L urmeze pe Isus, trebuia să-L iubească atât cu vorba, cât şi cu fapta
(1 Ioan 3:18).
Discutaţi la grupă despre metodele practice prin care putem fi martori atât prin vorbele, cât şi prin faptele noastre.

2. APROFUNDAREA STUDIULUI
Conceptul biblic de „veste bună” este încărcat de sensuri şi plurivalent, cu implicaţii pentru ceea ce face Dumnezeu în prezent cu Împărăţia Sa pe pământ şi pentru ceea ce Îşi propune să facă în viitor, pe
pământul înnoit. Acest concept cuprinde promisiunea mântuirii veşnice care e gata să se împlinească, dar şi intervenţia lui Dumnezeu de
eliberare în toate aspectele vieţii de acum.
Discutaţi în grupă despre obiectivul amplu al lucrării lui Dumnezeu
în lume. Ce presupune ea şi ce cuprinde ea? Ce înseamnă mai exact că
vestea bună a Bibliei se adresează tuturor aspectelor vieţii umane?
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1. MOTIVARE
Pasajul central: Marcu 16:15-20
Ideea de bază: În lucrarea Sa de reconciliere de pe pământ, Domnul
Isus a avut o abordare holistică şi motivată de dragoste, abordare care
ar trebui să ne servească drept model în misiunea noastră de astăzi.

Marţi, 11 august

Misiunea pentru iudei

În răstimpul dintre prima Sa apariţie publică şi crucificare, Domnul
Isus Şi-a concentrat eforturile mai mult asupra iudeilor şi asupra zonei
Galileea. El S-a adresat în primul rând celor din Israel. Se pare că dorinţa Sa a fost să-i conştientizeze pe iudei cu privire la locul lor, la scopul
existenţei lor şi la rolul lor în planul misionar general al lui Dumnezeu.
Iudeii urmau să aibă ocazia de a fi purtătorii mesajului divin în această
lume pierdută.

4. Citeşte Matei 10:5,6. De ce a făcut Domnul Isus aceste afirmaţii? Cum
înţelegem aceste cuvinte în contextul misiunii Sale universale şi în contextul misiunii în general? Compară cu Matei 28:19.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________

„Când a zis: «Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel», El a spus adevărul și, în lucrarea Sa pentru femeia siro-feniciană,
El Își îndeplinea misiunea. Femeia aceasta era una dintre oile pierdute,
pe care copiii lui Israel ar fi trebuit să le salveze. Hristos îndeplinea tocmai misiunea încredinţată lor, lucrarea pe care o neglijaseră ei.” – Ellen
G. White, Viaţa lui Iisus, p. 402
Când luăm în considerare viaţa şi lucrarea Domnului Isus, este necesar să facem o distincţie clară între gândirea, idealurile, principiile şi
planurile Sale, pe de o parte, şi modul cum a împlinit El aceste planuri,
pe de altă parte. În viaţa şi lucrarea Sa zilnică, El S-a identificat cu oamenii între care a trăit, exact aşa cum prevestise Vechiul Testament
despre Mesia. Însă impactul întrupării Sale era universal valabil. Prin
moartea şi învierea Sa, El avea să poarte păcatul lumii (Ioan 1:29).
Remarcăm aici un principiu biblic important pentru întemeierea
misiunii. Primul pas constă în crearea unui centru ca bază a efortului
misionar, în acest caz, Israelul şi poporul iudeu. După aceea, misiunea
ar trebui să se extindă permanent, pornind de la acest centru.
Gândeşte-te la biserica ta locală. Cum puteţi evita pericolul orientării bisericii către sine, al preocupării pentru propriile nevoi şi al neglijării mărturiei şi misiunii?

90

Comentariu biblic
I. Misiunea holistică a Domnului Isus (1)
(Revezi împreună cu grupa Isaia 42:1-9.)
Profeţia mesianică prezintă concis misiunea Domnului Isus, care se
adresează mai multor categorii de oameni: neamurilor, orbilor, întemniţaţilor şi celor ce „locuiesc în întuneric”. Şi este o misiune de eliberare – de împlinire a dreptăţii, de aducere a luminii, de deschidere a
ochilor, de dezrobire a captivilor.
Pasajul acesta are multe în comun cu declaraţia de misiune rostită
de Isus Însuşi în Luca 4:18-21, în care citează dintr-un alt pasaj mesianic (Isaia 61). Şi aici misiunea Sa este una holistică, îndreptată către
săraci, prizonieri de război, orbi şi cei apăsaţi, care proclamă „veşti
bune”, „eliberare”şi „căpătarea vederii”.
Este o greşeală să interpretăm misiunea lui Isus doar în termeni
fizici, înţelegând-o ca pe o evanghelie socială de ajutorare a săracilor, a
deţinuţilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a celor oprimaţi politic. Tot
greșit este şi să spiritualizăm total misiunea – incluzându-i în aceste
categorii doar pe cei orbi, întemniţaţi sau nenorociți din punct de vedere
spiritual. Într-un comentariu asupra pasajului din Luca, Ellen G. White
afirmă: „Domnul nostru Isus Hristos era maiestatea cerului, dar a venit
în lumea noastră ca medic, ca vindecător al bolilor fizice şi spirituale.” –
„The Work for Today”, The Gospel of Health, 1 septembrie 1898
De discutat: Ce putem face pentru ca misiunea noastră să includă
atât grija pentru trup, cât şi grija pentru suflet? Cum să ne ferim de pericolele concentrării atenţiei exclusiv asupra „evangheliei sociale” sau
exclusiv asupra mântuirii celor cu care lucrăm?
II. Misiunea holistică a Domnului Isus (2)
(Revezi împreună cu grupa Matei 10:5-8 şi Marcu 16:15-20.)
În aceste versete se găseşte un fragment din ultimele cuvinte
adresate de Domnul Isus celor doisprezece înainte de a-i trimite în
lucrare. Ei lucraseră mai multe luni la rând sub tutela Sa. Primiseră de
la El învăţături, îndrumări şi exemple. Acum venise timpul să pună în
practică ce învăţaseră.
Isus le porunceşte să propovăduiască, să-i vindece pe bolnavi, să îi
învie pe morţi, să-i vindece pe leproşi şi să scoată afară demonii (Matei
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Miercuri, 12 august

Misiunea pentru neamuri

Deşi Şi-a petrecut cea mai mare parte a timpului printre iudei şi
le-a slujit ţinând seama de mentalitatea şi de moştenirea lor religioasă,
Domnul Isus a arătat clar prin învăţăturile şi lucrarea Sa că misiunea
Sa era universală. Evanghelia trebuia predicată popoarelor, Israelul
fiind baza de plecare. Mântuirea neamurilor face parte din planul lui
Dumnezeu şi a fost exprimată în învăţătura lui Isus.

5. Ce indicii găsim în următoarele învăţături ale lui Isus cu privire la misiunea pentru cei dintre neamuri?
Matei 5:13,14___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Matei 13:36-43__________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
Marcu 14:9_____________________________________________________
______________________________________________________________
Luca 14:10-24___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Domnul Isus a lucrat preponderent printre iudei, dar nu există niciun dubiu că misiunea Sa a vizat încă de la început întreaga omenire.
Încă de la botezul Său, Ioan Botezătorul a spus limpede: „Iată Mielul lui
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29). Cuvântul „lume” (în
greceşte, kosmos) apare de circa o sută de ori în evanghelii şi aproape
jumătate dintre acestea se referă la anvergura mondială a misiunii de
răscumpărare a Domnului Isus.
În pilda spusă de Isus, redată în Luca 14:16-24, cei invitaţi la
ospăţul de nuntă au invocat tot felul de motive pentru a nu veni. Reciteşte motivele invocate de ei. Ce lecţie importantă ar trebui să ne însuşim de aici?
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10:7,8). Observăm că El îi trimite (versetul 5) şi le spune să meargă
(versetul 7) la oameni, nu să-i atragă pe oameni la ei prin organizarea
unor mari evenimente. Ei trebuiau să aplice metoda misionară a lui
Isus de a merge personal la oameni, acolo unde se aflau ei.
Mai târziu, după ce a înviat, Isus le-a dat instrucţiuni celor unsprezece ucenici rămaşi. El le-a spus să se ducă în toată lumea ca să propovăduiască Evanghelia şi, simultan cu aceasta, să facă diferite semne şi
minuni, printre care sunt amintite scoaterea demonilor şi însănătoşirea bolnavilor (Marcu 16:15-18).
Ellen G. White sintetizează frumos, în cinci paşi, metoda de lucru a
Domnului Isus. Mai întâi, Mântuitorul „Se amesteca” printre oameni,
cu dragoste şi tact. În al doilea rând, le arăta „simpatie”. După aceea
le slujea nevoilor lor, le câştiga încrederea şi le spunea să Îl urmeze.
Sora White merge mai departe şi afirmă că metoda aceasta este unica
metodă de lucru care va aduce „adevăratul succes”. (Vezi Divina vindecare, p. 143.)
Isus făcea mai mult decât să le predice oamenilor. În cea mai mare
parte a timpului, El a avut grijă de nevoile lor fizice. Pentru El, misiunea avea în vedere omul cu toate nevoile lui, menţinând un raport
echilibrat între aspectul fizic şi cel spiritual.
În prezent, unii fac distincţie între asistenţa socială şi umanitară,
pe de o parte, şi evanghelizare, pe de altă parte. Isus nu a făcut această
diferenţă. Ca urmaşi ai Săi, noi le vom da oamenilor un pahar cu apă
şi ne vom dori din tot sufletul ca ei să accepte Cuvântul lui Dumnezeu
care le poate satisface setea spirituală. Sigur că trebuie să avem grijă ca
ajutorul pe care li-l oferim să nu fie condiţionat de acceptarea religiei
noastre. Noi ne rugăm şi lucrăm ca să-i conducem la Isus, însă îi vom
iubi şi ne va păsa de ei mai departe, indiferent de calea pe care aleg să
meargă.
De discutat: Meditaţi la fiecare dintre etapele modelului de lucru al
Domnului Isus: amestecarea printre oameni, manifestarea simpatiei,
împlinirea nevoilor lor, câştigarea încrederii lor, invitaţia de a-L urma.
Putem elimina vreuna dintre etape? De ce da sau de ce nu? Observaţi
dacă s-au respectat toate aceste etape în cadrul celui mai recent efort
evanghelistic organizat de biserica voastră. Ce etape au fost neglijate?
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Joi, 13 august

Marea Trimitere

În cele patruzeci de zile dintre înviere şi înălţarea la cer, Domnul
Isus a urmărit în principal să-Şi pregătească ucenicii şi biserica pentru
evanghelizarea mondială. Cel mai cunoscut şi mai citat pasaj despre
înălţarea lui Isus la cer este cel din Matei 28:18-20. Totuşi, în această
perioadă, probabil că au mai existat şi alte ocazii în care Hristos a detaliat Marea Trimitere. El S-a arătat de două ori în Ierusalim, de două
ori în Galileea (o dată pe ţărmul Mării Tiberiadei, a doua oară pe vârful
unui deal) şi o dată în ocazia prezentată în Faptele apostolilor (1:1-14).

6. Citeşte textele de mai jos, referitoare la Marea Trimitere, şi identifică
punctele lor comune:
Matei 28:18-20 __________________________________________________
Marcu 16:15-20 _________________________________________________
Luca 24:13-31 ___________________________________________________
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Ioan 20:19-31 ___________________________________________________
Ioan 21:4-25 ____________________________________________________
Faptele 1:1-11 __________________________________________________

Prin puterea Duhului Sfânt şi prin ascultarea de cuvintele lui Isus,
apostolii s-au răspândit rapid în toată lumea antică. Pavel a predicat
pe ţărmul nordic al Mării Mediterane; Filip a lucrat în Samaria. Potrivit
tradiţiei creştine timpurii, Matei a mers în Etiopia, iar Toma, în India.
Deşi începuturile au fost modeste şi opoziţia a fost puternică, prin
harul Domnului, aceşti urmaşi credincioşi au reuşit să răspândească
Evanghelia în lume. Aşa cum erau, cu defecte, slăbiciuni, temeri, îndoieli şi frământări, ei au acceptat chemarea şi au lucrat pentru salvarea
oamenilor. Cu alte cuvinte, le-au împărtăşit altora ce au aflat despre
Isus, ce au primit de la El. De fapt, nu aceasta înseamnă să fii creştin?
Ce daruri spirituale ai primit prin Hristos? Cum ar trebui să-ţi influenţeze aceste daruri atitudinea faţă de mărturia creştină şi faţă de
lucrarea misionară?

94

3. APLICAŢIA PENTRU NOI
Subliniază la grupă ideea că, în mărturia pe care o dăm, abordarea intelectuală a veştii bune nu este suficientă. Ea trebuie conectată la
viaţa practică – la lucrurile care pentru oameni sunt vitale, relevante,
urgente. Altfel, ea nu va avea nicio putere şi va fi substituită rapid cu
altceva. Petru ne dă următorul îndemn: „Încingeţi-vă coapsele minţii
voastre, fiţi treji” (1 Petru 1:13). Convingerile trebuie să fie conectate
la viaţa practică. Trebuie să trăim ceea ce credem. O mare parte din
viaţă, Petru acţionase fără să gândească, dar Duhul Sfânt l-a schimbat
şi l-a pregătit pentru acţiune. El şi-a dedicat viaţa propovăduirii veştii
bune despre Mântuitorul său minunat.
Întrebare pentru meditaţie: Ce paşi concreţi putem face ca să fim
pregătiți să dăm o mărturie înțeleaptă, logică, despre adevărurile pe
care le credem?
Activitate: Selectează câteva convingeri fundamentale ale adventiştilor de ziua a şaptea şi invită-i pe membrii grupei tale să ia în considerare un punct fundamental de credinţă şi să găsească o metodă
de a-l aplica într-un mod relevant la un eveniment sau la o problemă
actuală. Împărtăşiţi concluziile.

4. UN GÂND DE ÎNCHEIERE
Echivalentul latin al cuvântului „trimis” folosit de Pavel în 2 Corinteni
5:20, este legatus, un cuvânt des utilizat în lumea romană antică. „Legatul” era trimis de împărat să îl reprezinte în ţări străine. Când Roma
cucerea un nou teritoriu, legatul îl însoţea pe generalul victorios pentru
a stabili condiţiile păcii, hotarele şi prevederile legale. Sarcina sa era să
supravegheze procesul de integrare în Imperiul Roman a acestui nou
teritoriu şi a populaţiei lui. Discută cu membrii grupei despre cum ne
putem îndeplini mai bine misiunea de a-i convinge pe oameni să devină
cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu şi membri ai familiei Sale.
Activitate: Alcătuiţi în grupă o listă cu condiţiile pe baza cărora cineva poate deveni creştin, un membru al familiei lui Dumnezeu. Discutaţi-le.
Încheiaţi studiul cu un timp de rugăciune. Încurajează-i pe membrii
grupei să se roage pentru prezenţa Duhului Sfânt în viaţa noastră şi în
biserica noastră în timp ce Îl reprezentăm pe Hristos în societate.
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Studiul 7

Comentarii pentru instructori

Studiul 7

Vineri, 14 august

Studiu suplimentar

În Evanghelia după Matei, Isus a prezis că „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie
tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul” (Matei 24:14). În acelaşi
timp, Scripturile prezintă clar o altă idee: „Despre ziua aceea şi despre
ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai
Tatăl” (Matei 24:36). Observă, de asemenea, cuvintele lui Isus: „Nu este
treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a
păstrat sub stăpânirea Sa” (Faptele 1:7).
Prin urmare, deşi ştim că Evanghelia a fost şi este predicată ca niciodată până acum şi credem că Hristos vine curând, nu trebuie să ne
împotmolim în date şi speculaţii cu privire la acestea. „Nu trebuie să
ne lăsăm acaparaţi de speculaţiile cu privire la vremuri şi date pe care
Dumnezeu nu le-a descoperit. Isus le-a spus ucenicilor să vegheze, dar
nu a precizat cât timp. Urmaşii Săi trebuie să ia poziţia celor care ascultă de ordinele Căpitanului lor; pe măsură ce se apropie de timpul
pentru venirea Domnului, ei trebuie să vegheze, să aştepte, să se roage
şi să lucreze.” – Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald,
22 martie 1892
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Întrebări pentru discuţie
Când au fost puse bazele misiunii de întoarcere a oamenilor la
Dumnezeu?
Care sunt cele câteva texte din Vechiul Testament studiate săptămâna aceasta, în care este descrisă misiunea Domnului Isus Hristos?
Ce texte din Noul Testament poţi cita pentru susţinerea caracterului universal al misiunii lui Isus?
Ce rol trebuiau să joace Ierusalimul şi naţiunea iudaică în planul
divin de salvare a neamului omenesc?
Ce argumente poţi aduce în sprijinul ideii că misiunea lui Isus trebuia extinsă la toate neamurile de pe pământ?
Cum poate fi afectată negativ mărturia creştină de stabilirea unor
date pentru revenirea Domnului Isus Hristos?
Gândeşte-te la obstacolele cu care s-au confruntat credincioşii în
anii de început ai misiunii, luând în considerare numărul lor mic. Cu
ce obstacole ne confruntăm astăzi în misiunea noastră? Ce putem
învăţa din succesul bisericii primare pentru a ne împlini lucrarea?

