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18 septembrie 2018

Dragi surori, 

Vă salut cu bucurie! A sosit din nou Ziua Internaţională de Rugăciune a 
Femeii. În timp ce vă pregătiţi pentru această zi, planificaţi-vă să petreceţi 
mai mult timp în rugăciune cu o săptămână înainte și după această zi. Ru-
găciunea este o parte vitală a relaţiei noastre zilnice cu Isus. Rugăciunea 
ne aduce mai aproape de tronul lui Dumnezeu. Rugăciunea ne întărește. 
În rugăciunea Îi putem spune lui Dumnezeu toate îngrijorările, chiar și ace-
le lucruri pe care nu le-am spune niciunei alte persoane de pe pământ. Du-
hul Sfânt preia rugăciunile noastre și le prezintă înaintea Tatălui în cuvinte 
care exprimă cu adevărat ce este în inimile noastre. 

În această zi de rugăciune vă invităm să „faceţi în toată vremea, prin 
Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa 
și rugăciune pentru toţi sfinţii” (Efeseni 6:18). Toţi obișnuim să ne rugăm 
pentru familiile și prietenii noștri, dar în această zi de rugăciune preocu-
pă-te de cei pe care nu-i cunoști – liderii guvernului (amintește-i pe nume), 
liderii bisericii din zona în care vă aflaţi, oamenii străzii, văduve, copii care 
suferă pretutindeni, cei persecutaţi pentru credinţa lor, cei singuri, cei 
abuzaţi... Și lista poate continua. Adaugă-i pe toţi cei la care te poţi gândi. 
Poate vei adăuga un anumit grup de persoane pe lista ta de rugăciune în 
fiecare zi.
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Predica din această zi de rugăciune se concentrează asupra uceniciei. 
Rugăciunea este o parte importantă a uceniciei. Ucenicii L-au rugat pe Isus 
să-i înveţe să se roage (Matei 11:1). În multe zone ale bisericii globale ne 
gândim la ucenicie ca reprezentând hrănirea și creșterea noilor credincioși. 
Dar ucenicia nu se termină niciodată; este un proces care durează toată 
viaţa. Predica aduce în atenţie chemarea la ucenicie, costul și urmările 
uceniciei. Rugăciunea noastră este ca acest mesaj, și întregul pachet de 
resurse, să vă încurajeze să faceţi din rugăciune o parte zilnică a procesului 
de ucenicie și să vă rugaţi pentru cei care nu au nume sau chip pentru tine, 
dar pe care Dumnezeu îi cheamă în poporul Său.

 
 

Binecuvântări și bucurie vă doresc! 

Cu sinceritate,

Heather-Dawn Small, director
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring MD 20904-6600 USA 

• Office (301) 680 6608 • women.adventist.org
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ȚINTA PENTRU RUGĂCIUNE
Suntem chemate să ne rugăm și Ellen G. White, o femeie a rugăciunii, 

ne dă următorul sfat: 
„Nu există nimic care să ne poată împiedica a înălţa inimile noastre în ru-

găciuni stăruitoare. În învălmășeala străzii, în mijlocul ocupaţiilor zilnice, noi 
putem aduce cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, pentru ca Acesta să 
ne acorde călăuzirea divină, așa cum a făcut Neemia atunci când a adresat 
cererea sa împăratului Artaxerxes. Un loc retras pentru rugăciune poate fi 
găsit oriunde ne-am afla. Trebuie să avem întotdeauna ușa inimii deschisă, 
adresând mereu invitaţia ca Domnul Hristos să vină și să locuiască în inima 
noastră ca un oaspete ceresc.” (Calea către Hristos, p. 99)

Ținta pentru anul acesta este rugăciunea pentru orașe. Sugestii pentru 
a ști cum să ne rugăm:

 
Aduceţi-vă aminte întotdeauna de cele șase provocări cu care au de-a 

face femeile, la nivel global, și rugaţi-vă pentru ele. 
• Abuz
• Sărăcie
• Sănătate
• Analfabetism
• Volumul de muncă

Ocaziile de dezvoltare ca lideri. 
„Fie ca sinceritatea și credinţa să caracterizeze rugăciunile voastre. 

Domnul este dispus să facă pentru noi «nespus mai mult decât cerem sau 
gândim noi» (Efeseni 3:20). Vorbește, roagă-te!” (Ellen G. White, Mărturii, 
vol. 7, p. 273)

• Rugaţi-vă pentru lideri
• Rugaţi-vă pentru stabilitate și pace
• Rugaţi-vă pentru libertate 

religioasă
• Rugaţi-vă pentru taţi și familii
• Rugaţi-vă pentru femei

• Rugaţi-vă pentru copii
• Rugaţi-vă pentru sănătate
• Rugaţi-vă pentru educaţie
• Rugaţi-vă pentru oamenii străzii
• Rugaţi-vă pentru cei orfani
• Rugaţi-vă pentru cei pierduţi
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Despre autor

PREDICA: Umblarea cu Isus

Cordell Liebrandt crede că Dumnezeu cheamă și îi echipează pe co-
piii Săi pentru a continua misiunea Lui în lume și implicarea în a-i instrui 
pe alţii să-și dezvolte potenţialul la maximum este o adevărată pasiune 
pentru ea. A absolvit Colegiul Helderberg, în Africa de Sud, și în prezent 
slujește ca pastor într-un district cu trei biserici și este capelan la două 
școli și două universităţi în Conferinţa Cape. În plus, este și director al De-
partamentului Misiunea Femeii la nivel de Conferinţă și Uniune. Este și 
prezentator la emisiunea „Finding Grace” (A găsi har), la postul Hope TV. 
Cordell este căsătorită cu Allistair, cel mai mare susţinător într-o lucrare 
care este aproape de inima ei. 

ATELIER: Putem avea încredere când Dumnezeu spune: „Urmează-Mă!”?

Karen J. Pearson crede în puterea unui Dumnezeu care onorează ru-
găciunea și este cea mai fericită când poate să-i înveţe pe aţii cum să se 
roage eficient. Ea lucrează la Departamentul Misiunea Femeii de treizeci 
de ani și este prezentator, scriitor și editor la Comentariile pentru Școala 
de Sabat, de Ellen G. White. Ea a produs, a scris și a prezentat „Pietre 
de aducere-aminte” la 3 ABN. Karen a lucrat ca director de publicitate și 
relaţii publice la Pacific Press® Publishing Association timp de nouă ani. În 
plus, a lucrat ca păstoriţă împreună cu soţul ei, Michael, timp de aproape 
patruzeci de ani, iar în prezent slujește ca pastor asociat în Biserica Adven-
tistă Meridian, în Conferinţa Idaho. 
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Predică

Umblarea cu Isus
de Cordell Liebrandt

Se povestește că o tânără a vrut să meargă să studieze la colegiu, dar 
inima i s-a strâns când a citit în formularul de aplicaţie întrebarea: „Ești 
lider?” Fiind o persoană conștiincioasă și sinceră în același timp, a răspuns 
„nu” și a trimis formularul înapoi, așteptându-se la ce e mai rău. Spre sur-
prinderea ei, a primit de la colegiu următoarea scrisoare: „Dragă aplicant, 
în urma studierii formularelor am constatat că anul acesta colegiul nostru 
va avea 1 452 de noi lideri. Te acceptăm, pentru că noi credem că este im-
perios necesar ca aceștia să aibă măcar unul care să-i urmeze.” 

Într-o lume cu peste 7 miliarde de oameni, Împărăţia lui Dumnezeu are 
nevoie de oameni care să fie urmași ai lui Hristos. Problema este că mulţi 
dintre noi, care pretindem că suntem ucenici ai lui Hristos, ne concentrăm 
pe a fi lideri și am uitat că responsabilitatea noastră primară, creștini fiind, 
este să fim urmașii Lui umili. Înainte de a deveni lider, ucenicul trebuie să-L 
studieze îndeaproape pe Maestru, ca urmaș. 

Toţi cei care Îl urmează pe Hristos vor fi conduși zilnic în prezenţa divi-
nă, unde, prin rugăciune și studiu biblic, descoperă însemnătatea uceniciei 
și ce presupune atașamentul de Isus și cauza Sa. Ucenicul ascultă și învaţă. 
Modul în care vede multe lucruri ar putea fi incorect și trebuie să se supu-
nă noii înţelegeri despre ce înseamnă adevărata măreţie. 

Rugăciunea îi oferă ucenicului un timp în care să primească învăţătură 
de la Maestru și ocazia dialogului. Ellen G. White ne previne, spunând: 
„Este imposibil ca sufletul să înflorească atunci când rugăciunea nu este un 
exerciţiu special al minţii.”1 De asemenea, ea scrie: „Cei care sunt angajaţi 
în slujirea Maestrului au nevoie de o experienţă mult mai înaltă, mai pro-
fundă și mai largă decât s-au gândit vreodată să aibă. Mulţi dintre cei care 

1  Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 2, ed. 1871, p. 189.
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sunt deja membri în marea familie a lui Dumnezeu știu atât de puţin des-
pre ce înseamnă să privești slava Lui și să fii schimbat din slavă în slavă.”22 

„Dorinţa cea mai profundă a omenirii căzute în păcat este să se în-
toarcă la intimitatea cu Divinul”, scrie o colegă de-a mea. „Noi Îl implorăm 
pe Dumnezeu să ne cunoască și să ne iubească necondiţionat; dorim să 
fim iubiţi, nu pierduţi. Atunci când vom tânji după o relaţie profundă cu 
Dumnezeu, ca fii și fiice ale Lui, când vom dori să fim asemenea lui Isus 
în cuvinte și fapte, am intrat în ucenicie. În timp ce avem comuniune cu 
Isus, disciplina spirituală a rugăciunii va lega inima noastră atât de strâns 
cu a Sa, astfel încât Îl vom urma pentru veșnicie – fără să conteze cât costă 
ucenicia.” (Rebecca Turner)

Pe măsură ce ucenicul se încrede tot mai mult în Maestru, el se supune 
fără să mai pună întrebări și se dedică complet pentru continuarea lucrării 
Maestrului în același mod. În creștin de succes, biruitor, trebuie să calce 
pe urmele lui Isus, care a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viaţa. Nimeni 
nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6).

În această dimineaţă, în timp ce vom examina pasajul scripturistic, 
Luca 9:57-62, vom învăţa despre trei urmași ai lui Hristos și dialogul pe 
care l-au avut cu El. Aceste trei experienţe ne vor descoperi ce înseamnă 
să fii un adevărat ucenic al lui Hristos. 

 „Pe când erau pe drum, un om I-a zis: «Doamne, Te voi urma oriunde 
vei merge.»

Isus i-a răspuns: «Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar 
Fiul omului n-are unde-Și odihni capul.»

 Altuia i-a zis: «Vino după Mine!» «Doamne», I-a răspuns el, «lasă-mă 
să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu.»

 Dar Isus i-a zis: «Lasă morţii să-și îngroape morţii, și tu du-te de vesteș-
te Împărăţia lui Dumnezeu.»

 Un altul a zis: «Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi 
iau rămas-bun de la ai mei.»

 Isus i-a răspuns: «Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este 
destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.»”

Versetul 57 – În primul caz, întâlnim o persoană care acţionează din 
impuls. Se oferă să-L urmeze pe Isus fără a aștepta să fie chemat. De ace-

2  Elle G. White, Gospel Workers, ed. 1915, p. 274. 
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ea, Isus îl conștientizează că nu știe ce face. Se pare că nu înţelege prea 
bine ce implică viaţa trăită împreună cu El. 

Versetul 59 – În al doilea caz, Isus întâlnește o persoană care este chi-
nuită de îndatoriri conflictuale și îi adresează imediat o invitaţie, folosind 
cele mai convingătoare cuvinte: „Urmează-Mă!” Răspunsul acestui om 
arată că el a avut de a face cu pierderea unei persoane dragi. În acest caz, 
el este probabil în doliu și dorește să-și îngroape tatăl înainte de a-L urma 
pe Hristos. El simte o presiune puternică pentru a-L urma pe Hristos, dar 
este măcinat de alte responsabilităţi presante și prioritare. Această per-
soană se află într-un moment critic al vieţii. 

Ar trebui oare să dea curs datoriei sacre de a-L urma pe Isus? El știe că 
nimic din ce este pământesc, chiar important fiind, nu trebuie să se inter-
pună între el și Hristos. 

Versetul 61 – În cel de-al treilea caz întâlnim un om care este cu inima 
împărţită. El își exprimă dispoziţia de a-L urma pe Isus, spunând: „Doam-
ne, te voi urma”, dar concluzionează spunând că trebuie să meargă înapoi 
să-și ia rămas-bun de la familia sa. El știe că a-L urma pe Hristos este cel 
mai bun lucru de făcut, dar vrea să-și termine propriile afaceri mai întâi – 
având termenele lui. 

Acestea pot fi motive plauzibile pentru a nu dori să-L urmezi pe Isus 
fără întârziere. Câţi dintre noi nu am folosit scuze asemănătoare? Sau ne 
oferim în grabă să slujim și apoi nu ne ţinem de promisiune. 

În această dimineaţă, vom vorbi despre trei aspecte ale uceniciei. În 
primul rând, chemarea la ucenicie, apoi costul uceniciei și, în final, urmă-
rile uceniciei. 

Isus ne avertizează ca, înainte de a răspunde chemării, să calculăm costul 
și să înţelegem consecinţele. „Dacă dorește cineva să vină după Mine, să 
se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să Mă urmeze” (Luca 9:23).

Chemarea la ucenicie
 Această primă poruncă – „Urmează-Mă!” – răsună de-a lungul secole-

lor. A răspunde acestei convocări urgente din partea lui Isus este cea mai 
transformatoare decizie a vieţii pe care suntem chemaţi să o luăm. Dar 
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lumea este plină de voci, toate încercând să ne distragă atenţia, multe 
pretinzând timpul, energia și dedicarea noastră. Pentru unii dintre noi ar 
putea fi chemarea de a ne alătura unei organizaţii, a susţine o cauză nobilă 
sau a urma o nouă direcţie. 

De-a lungul veacurilor, multe personaje charismatice îi cheamă pe uce-
nici la ele sau starurile pop atrag foarte mulţi tineri care vor să devină ca 
ei. Dar există o voce care cere să fie auzită – chemarea la ucenicie. Mulţi 
au ales să ignore invitaţia de a-L urma, dar aceasta răsună în continuare ca 
și acum două mii de ani. Isus îi invită pe bărbaţi și femei la ucenicie auten-
tică prin cuvintele: „Urmează-Mă!” 

Experienţa lui Simon Petru și a fratelui său, Andrei (Matei 4:18-20), 
ilustrează prima chemare la ucenicie. Isus îi găsește pescuind pe malurile 
Lacului Galileei și le spune: „Veniţi după Mine și vă voi face pescari de 
oameni.” Matei ne spune că ei și-au lăsat imediat mrejele și au mers după 
El. Acest gen de răspuns rapid se repetă cu ocazia chemării lui Iacov și a 
fratelui său, Ioan. Ei au lăsat imediat barca și pe tatăl lor și L-au urmat pe 
Isus fără ezitare (vers. 21,22). Și-au lăsat ocupaţiile, posesiunile și familia. 
Chemarea la ucenicie nu lasă loc pentru nehotărâre sau ezitare și cere 
acțiune imediată. 

Ei au lăsat imediat totul în urmă, pentru că a fi chemat să urmezi un 
Învăţător este cea mai înaltă onoare. Acești pescari nu au dovedit că sunt 
promiţători din punct de vedere intelectual, și probabil că nici nu aveau 
destul înclinaţii spirituale pentru a fi acceptaţi în ucenicia altor învăţători. 
Ei au înţeles acum că Isus le spune: Sunteți vrednici să fiți studenții Mei, să 
deveniți învățători ca Mine, să continuați lucrarea Mea, în numele Meu, 
după ce voi pleca. 

Mesia îi cheamă pe oamenii Săi în relaţia unui nou legământ cu El. Che-
marea la ucenicie își are originea în Dumnezeu, nu în om. Hristos cheamă 
bărbaţi și femei să renunţe la sine, să-și ia crucea și să Îl urmeze. Invitaţia 
la ucenicie este o chemare la supunere: Isus chemă și noi răspundem. 

Ca și pe Andrei și Petru, Isus ne cheamă să devenim pescari de oameni. 
El îi chemă pe mulţi să-L urmeze ca ucenici. Dar nu toţi sunt dispuși să se 
dedice în mod absolut sau să facă noi ucenici – chiar și atunci când pare că 
ei umblă în ucenicie. Unii Îl urmează pe Isus pentru că El face minuni uimi-
toare, alţii speră să câștige o poziţie înaltă în Împărăţia Lui care va veni, iar 
alţii Îl urmează din pură curiozitate. 
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Costul uceniciei
Versetul 57, Cazul #1: Citind pasajul Scripturii din Luca 9:57, Îl vedem 

pe Isus împreună cu ucenicii Lui mergând pe un drum pe care întâlnesc, la 
un moment dat, pe cineva care se oferă voluntar să-L urmeze ca ucenic. 
„Doamne, Te voi urma oriunde vei merge”, promite el dintr-un impuls ne-
calculat. 

Isus nu-l invitase pe acest om să-L urmeze. Totuși poate ne întrebăm de 
ce nu a fost Isus încântat de perspectiva ca acest om să devină un ucenic 
voluntar. Trebuie să analizăm cu atenţie răspunsul lui Isus din versetul 58: 
„Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are un-
de-Și odihni capul.” Hristos nu avea să-i ofere nimic din ce aparţinea aces-
tei lumi. El știa că omul s-a grăbit să se ofere și nu a luat în calcul cu atenţie 
costul urmării lui Isus. Domnul citește inima acestui ucenic voluntar și știe 
că el nu este pregătit pentru a face sacrificiile necesare. 

Costul uceniciei este a părăsi totul și pe toți pentru o viață de 
privațiune și sacrificiu de sine. 

Statisticile ne spun că de la moartea și învierea lui Isus, cu mai mult 
de două mii de ani în urmă, aproximativ patruzeci și trei de milioane de 
creștini au devenit martiri pentru că au ales să-L urmeze pe Hristos, oricât 
ar costa. Și în zilele noastre mai aflăm de la știri că oameni sunt omorâţi 
sau întemniţaţi pentru credinţa lor. 

Pe 9 aprilie 1945, șapte bărbaţi au fost duși în marș către spânzurătoa-
re în Germania nazistă. Ei au fost spânzuraţi pentru că au îndrăznit să se 
opună regimului nazist al lui Hitler și să vestească Evanghelia. Între ei era 
un pastor tânăr, pe nume Dietrich Bonhoeffer, care a scris o carte incon-
fortabilă, care te pune serios pe gânduri, Costul uceniciei. El scrie despre 
costul imens pentru a-L urma pe Hristos și avertizează cu privire la perico-
lul de a ne lăsa ademeniţi de harul ieftin. 

Harul ieftin, spune el, este inamicul bisericii, pentru că nu cere nimic 
de la noi. Te conduce să cauţi iertarea de păcate, fără a cere supunere și 
ucenicie. 

Cei care cred că creștinismul este o cale ușoară și conduce la o viaţă 
de prosperitate ar trebui să ia aminte la cuvintele lui Isus înregistrate în 
același capitol al pasajului scripturistic. În Luca 9:23-25, Isus ne spune că, 
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dacă vrem să-L urmăm, trebuie să fim dispuși să lăsăm deoparte toate 
gândurile și confortul personal și să ne luăm crucea în fiecare zi. Costul 
uceniciei este să fim chemați zilnic să ne luăm crucea și să-L urmăm. Isus 
mai adaugă că nu-i este de folos omului să câștige bogăţii lumești și apoi 
să fie pierdut pentru veșnicie. 

Fără îndoială, cel mai dificil aspect al uceniciei este acceptarea concep-
tului de renunţare la câștigurile pământești. Aceasta este împotriva firii 
noastre. Toţi avem o dorinţă puternică de a ne promova pe noi înșine, a ne 
dirija cursul vieţii și a lucra din greu pentru confortul material. 

Costul uceniciei presupune separarea de existența noastră anterioa-
ră. Cu alte cuvinte, priorităţile noastre se vor schimba, trebuie să se schim-
be, pentru ca supunerea faţă de Hristos să aibă un loc prioritar. 

Martin Luther a spus odată: „O religie care nu oferă nimic, nu costă 
nimic, nu suferă nimic e bună de nimic.”

Discutând despre costul uceniciei, trebuie să ne aducem aminte des-
pre costul pe care l-a plătit Hristos Însuși pentru a ne oferi ocazia să deve-
nim ucenicii Săi. 

• Ocazia noastră pentru ucenicie L-a costat pe Isus adorarea și lauda 
pe care I-o aduceau îngerii în ceruri, pe care le-a schimbat cu o 
viaţă în care a fost ridiculizat, batjocorit și dispreţuit.

• Darul uceniciei noastre L-a costat pe Isus gloria și splendoarea ce-
rurilor, pe care le-a schimbat cu o viaţă de suferinţă și umilinţă. 

• Darul uceniciei noastre L-a costat pe Isus unitatea cu Tatăl în ce-
ruri, pe care a schimbat-o cu un zid de despărţire faţă de Tatăl.

• Darul uceniciei noastre L-a costat pe Isus viaţa lui Însuși, pe care a 
schimbat-o cu o moarte agonizantă pe cruce. 

Isus îi iubește pe cei pierduţi și a fost dispus să plătească preţul păca-
tului pentru a ne răscumpăra. Atât de mare este valoarea pe care o pune 
asupra noastră. 

Urmările (consecințele) uceniciei
Cazul #2: În versetul 59, a doua persoană întâlnită este cea căreia i-ar 

plăcea să fie ucenic și primește porunca: „Urmează-Mă!” Este dispus să-L 
urmeze pe Isus, dar are îndatoriri conflictuale și spune că trebuie să-și în-
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groape tatăl mai întâi. Tatăl ar fi fost înmormântat în aceeași zi cu decesul, 
deci faptul că el aduce acest motiv poate însemna o amânare a momen-
tului în care să înceapă să-L urmeze pe Isus, din cauza multor obligaţii pe 
care le avea în rolul său de fiu și moștenitor. 

Această expresie idiomatică comună – „lasă-mă să îngrop pe tatăl 
meu” – se referă în mod sigur la obligaţia bărbatului ca fiu să-și ajute tatăl 
la fermă sau în afaceri până când tatăl moare. Aceasta ar fi presupus o 
bună perioadă de timp. 

În versetul 60, Isus oferă un răspuns neobișnuit acestor ucenici pe 
care i-a chemat. El spune: „Lasă morţii să-și îngroape morţii, și tu du-te 
de vestește Împărăţia lui Dumnezeu.” Isus a vrut să spună, probabil, că 
cei care sunt morţi spiritual trebuie să-i îngroape pe cei morţi. Într-o altă 
ocazie, Isus le-a spus ascultătorilor Săi: „Dacă vine cineva la Mine și nu 
urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, 
pe surorile sale, ba chiar însăși viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu” (Luca 
14:26-33). Ar putea suna dur, dar Isus subliniază faptul că nimeni nu ar 
trebui să ocupe primul loc în viaţa noastră. Consecința uceniciei este ac-
ceptarea poruncilor lui Isus cu prioritate maximă. 

Cazul #3: În versetul 61, o altă persoană vrea să-L urmeze pe Isus, dar 
are inima împărţită. El se simte dator să meargă și să-și ia rămas-bun de 
la cei dragi. 

La prima vedere ar părea că acest om vrea pur și simplu să spună fami-
liei despre decizia pe care a luat-o și apoi să-și ia rămas-bun. Dar un studiu 
mai atent arată că el ar avea nevoie de timp ca să-și pună afacerile în or-
dine. Cu alte cuvinte, el vrea să fie îndeplinite anumite condiţii mai întâi. 
Dacă se întoarce acasă să spună la revedere, alţii ar putea să-i influenţe 
negativ decizia. El urma să aibă ocazia să asculte părerile altora. Sau urma 
să devină prea ocupat și distras de alte lucruri, ca să se mai întoarcă la Isus. 
Consecința uceniciei înseamnă să-ți iubești familia, dar să nu îngădui ca 
aceasta să împiedice dragostea față de Dumnezeu și dorința de a te su-
pune poruncilor Lui. 

Mulţi oameni au dorinţa de a-L urma pe Hristos, dar sunt atât de multe 
bariere pe această cale, încât niciodată nu le biruiesc cu adevărat. Oricât de 
responsabilă ar fi scuza pentru a nu-L urma pe Isus imediat, înseamnă că 
cineva sau ceva este considerat mai important decât Hristos. Ca urmare, noi 
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Îi spunem Domnului că Îl vom urma, adăugând un „DAR...” după aceea. Sau 
ne putem oferi să Îl urmăm, dar trebuie să facem altceva ”MAI ÎNTÂI”. 

Mulţi dintre cei care sunt chemaţi răspund cu promisiunea de a-L urma 
pe Isus, dar puţin se ţin de această promisiune. Putem avea dorinţa de 
a ne ţine de cuvânt, dar adeseori suntem abătuţi de la această ţintă de 
curente puternice ale vieţii. Cine dintre noi nu a făcut o promisiune, fiind 
foarte dornic de a o împlini, ca apoi să ne trezim că am încălcat-o? 

Mulţi dornici de a fi creștini convertiţi din alte sisteme religioase s-au 
pierdut pentru că membrii familiei fac presiuni emoţionale pentru a-i con-
vinge să nu-L urmeze pe Hristos. Biblia este foarte clară în acest sens: tre-
buie să ne supunem lui Dumnezeu mai mult decât omului. 

Multe dintre spusele lui Isus sunt greu de auzit, pentru că întotdeauna 
cer mult de la ascultătorii Săi. Isus cere întotdeauna tot ce suntem și tot 
ce avem. Nu există jumătăţi de măsură, dacă sau dar. De cele mai multe 
ori ni se cere să dăm mai mult decât suntem dispuși să lăsăm în urmă. Ne 
vom reîntoarce la Luca 9, dar să ne întoarcem acum la Matei 19, versetele 
16-22, pentru a citi istoria tânărului bogat. 

 „Atunci s-a apropiat de Isus un om și I-a zis: «Învăţătorule, ce bine să 
fac, ca să am viaţa veșnică?»

 El i-a răspuns: «De ce mă întrebi: ’Ce bine?’ Binele este unul singur. 
Dar, dacă vrei să intri în viaţă, păzește poruncile.»

 «Care?» I-a zis el. Și Isus i-a răspuns: «Să nu ucizi; să nu preacurvești; 
să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinstești pe tatăl tău și pe 
mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi.»

Tânărul I-a zis: «Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea 
mea. Ce-mi mai lipsește?»

«Dacă vrei să fii desăvârșit», i-a zis Isus, «du-te de vinde ce ai, dă la 
săraci și vei avea o comoară în cer! Apoi vino și urmează-Mă.»”

Apostolul Matei continuă spunându-ne care este răspunsul strategic al 
omului la această chemare a harului. 

„Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că 
avea multe avuţii.”

Observăm în această istorie că a te supune Legii și totuși a nu-L urma 
pe Isus sunt două posibilităţi distincte. O consecință a uceniciei este să fii 
supus față de Lege, dar să faci aceasta întotdeauna cu Hristos. 
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Să ne întoarcem la textul din Luca 9. În versetul 62, Isus adoptă o zicală 
comună acelor zile pentru a transmite un adevăr spiritual profund. Tre-
buie să ascultăm și noi cu atenţie. „Oricine pune mâna pe plug și se uită 
înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.” Ce înseamnă 
să pui mâna pe plug? Această expresie proverbială înseamnă să te apuci 
de o anumită afacere sau sa-ţi iei o responsabilitate. Înseamnă că, dacă 
vrem să avem succes în acel domeniu, trebuie să privim mereu înainte și 
niciodată înapoi. 

Pot fi ocazii în care privim înapoi cu regret la lucruri pentru care ne-am 
asumat răspunderea și ne dorim să nu fi făcut aceasta. În sens spiritual, 
noi trebuie să îmbrăţișăm ucenicia cu toată inima și să nu privim vreodată 
cu regret înapoi. 

Hristos ne avertizează că privirea înapoi ne poate descalifica pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu. El spune: „Aduceţi-vă aminte de soţia lui Lot. Cine 
va căuta să-și scape viaţa o va pierde” (Luca 17:32,33). Soţia lui Lot nu a fost 
hotărâtă să meargă înainte cu îngerul; inima ei era încă în Sodoma. Când s-a 
uitat înapoi, s-a transformat într-un stâlp de sare (Geneza 19:26).

Comentând această nehotărâre între a merge înainte și a te uita înapoi, 
Iacov scrie: „Este un om nehotărât și nestatornic în toate căile lui” (Iacov 1:8).

În același mod, dacă venim la Hristos cu toate dorinţele noastre lumești 
și nu suntem dispuși să renunţăm la acele lucruri care ne împiedică să 
facem din Dumnezeu prioritatea supremă, nu suntem pregătiţi pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu. Trebuie să ne concentrăm pe înaintarea noastră 
și să-I permitem lui Dumnezeu să ne conducă și să nu privim în urmă la 
familie, prieteni și plăceri lumești. 

Ca rezultat al indeciziei noastre, începem să nu mai avem încredere 
în Dumnezeu și aceasta ne conduce la descalificarea pentru Împărăţia lui 
Dumnezeu. Atunci când spunem: „Te voi urma, dar mai întâi...”  dovedim 
că ne este teamă să-I încredinţăm lui Dumnezeu vieţile și bunurile noastre. 
În loc de aceasta, ne punem încrederea în lucruri care nu ne oferă salva-
re veșnică, așa cum sunt posesiunile, locul de muncă, poziţia socială sau 
banii noștri. 

Proverbele 3:5 spune: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu 
te bizui pe înţelepciunea ta.” Deși suferinţa și lipsurile nu conduc prin ele 
însele la mântuire, ele ne conduc la încrederea deplină pe care o avem în 
Hristos. 
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O idee asemănătoare găsim și în Evrei 10:38: „Cel neprihănit va trăi prin 
credinţă, dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere în el.” Pavel 
sugerează că ucenicia este posibilă doar atunci când trăim prin credinţă, 
dar suntem în pericol să ne pierdem mântuirea atunci când aruncăm deo-
parte această credinţă. 

Marele predicator Charles Spurgeon a spus: „Încrederea în Dumnezeu 
conduce la mântuire, dar neîncrederea înseamnă să nu fii salvat de El.” O 
consecință a uceniciei este posibilitatea de a ne uita înapoi, a-L pierde 
din vedere pe Isus, a uita să ne încredem în El și a ne pierde mântuirea. 

În această dimineaţă, am văzut că ucenicia autentică ne cere: 
• Să răspundem chemării lui Isus cu hotărâre și bunăvoinţă, pentru 

că nu este timp de amânare. 
• Să-L urmăm cu supunere, chiar și când e vorba de suferinţă și sa-

crificiu.
• Să ne încredem pe deplin în Domnul și să răspundem cu credinţă, 

nu cu indecizie. 
• Să facem din relaţia cu Isus prioritatea noastră supremă, aceasta 

incluzând rugăciunea și studiul Cuvântului lui Dumnezeu.
• Să ne lepădăm de plăcerile lumești care ne fac să ne uităm înapoi, 

în loc să privim înainte. 

Deși viaţa este nesigură, un lucru este sigur. Orice acumulăm sau orice 
câștig lumesc pentru care lucrăm din greu nu va dura. Toate sunt trecătoa-
re și nu vor avea valoare veșnică. Vor dispărea toate ca și roua înainte de 
răsăritul soarelui. Într-un contrast izbitor este tot ce ne oferă Isus: viaţa 
veșnică în ceruri și pe pământul recreat. Vom trăi de-a lungul veacurilor 
nesfârșite cu Dumnezeul nostru care este mai de preţ decât orice ne-a 
oferi lumea aceasta. 

În concluzie, să ne examinăm vieţile astăzi și să ne punem întrebări 
grele nouă înșine:

• Ce fel de confort sau posesiuni pun eu înaintea lui Dumnezeu în 
viaţa mea?

• Ce fel de relaţii sunt mai importante pentru mine decât relaţia mea 
cu Hristos?

• De cine sau de ce depind în viaţă pentru siguranţa și bunăstarea 
mea?
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Trebuie să ne încredem în Isus, pentru că nu există altă cale ca să fim 
ucenici preaiubiţi. 

Am fost binecuvântaţi cu un adevăr veșnic și un mesaj măreţ pe care 
să-l ducem lumii care așteaptă; și chemarea lui Isus, „Urmează-Mă!”, este 
încă relevantă astăzi. Sunt miliarde de oameni care așteptă să audă vestea 
cea bună. Te vei pune la dispoziţie, vei renunţa la confort, vei sacrifica to-
tul și vei face ucenici pentru Domnul?

Dumnezeu să vă binecuvânteze în timp ce vă rugaţi cu sinceritate pen-
tru revărsarea Duhului Sfânt ca răspuns la dedicarea noastră pentru ade-
vărata ucenicie. 
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Program Şcoala de Sabat

„Doamne, învaţă-ne  
să ne rugăm...”

de Cordell Liebrandt

Schița programului:

• Cântare deschidere: nr. 189 – „Al rugăciunii timp frumos”

• Rugăciune deschidere

• Bun venit!

• Introducere

• Punct muzical

• Text biblic: Luca 11:1 

„Într-o zi, Isus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, 
unul din ucenicii Lui I-a zis: «Doamne, învaţă-ne să ne rugăm…»”

• Program: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm...”

• Mărturii despre rugăciuni ascultate (opţional)

• Cântare închidere: nr. 701 – „Doamne pe cărarea Ta”

• Rugăciune închidere
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Introducere:
În anul 1990, Departamentul Misiunea Femeii de la Conferinţa Gene-

rala a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea a înfiinţat Ziua Internaţională 
de Rugăciune a Femeilor. Aceasta este o zi specială, care se serbează în 
primul Sabat din luna martie, timp în care femeile din întreaga lume se 
unesc în rugăciune. 

Un om al rugăciunii
Într-o zi, Isus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul 

dintre ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm…” (Luca 11:1). 
La fel cum li s-a întâmplat și ucenicilor, Dumnezeu ne sădește și nouă 

în suflet dorinţa de a ne ruga. Rugăciunile profunde și sincere nu sunt un 
lucru natural pentru inimile noastre, ci acest lucru trebuie învăţat, experi-
mentat și simţit. Acum, mai mult ca niciodată, este timpul ca poporul lui 
Dumnezeu să Îl roage: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm...”

Dorești în dimineaţa aceasta să înveţi să înalţi acele rugăciuni care 
schimbă vieţi, conectându-ne cu Cerul? Cred că Dumnezeu Își cheamă co-
piii astăzi să devină un popor al rugăciunii! Sursa puterii lui Isus era legătu-
ra Sa strânsă cu Tatăl ceresc prin rugăciune. 

„El venea zi după zi, de la orele petrecute cu Dumnezeu, ca să le aducă 
oamenilor lumină din ceruri. Ucenicii ajunseseră să facă o legătură între 
orele de rugăciune și puterea cuvintelor Sale. Acum, când ascultau rugă-
ciunea Lui fierbinte, inimile lor erau pline de respect și smerenie. Când 
El a încetat să Se mai roage, pătrunși de marea lor lipsă, ucenicii I-au zis: 
„Doamne, învaţă-ne să ne rugăm...” (Luca 11:1). (Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor, p. 102)

Niciodată nu a fost mai mare nevoia de rugăciune stăruitoare! Nicioda-
tă n-a fost poporul Său mai ușor distras. Dacă vrem să devenim vreodată 
oameni ai rugăciunii, ACUM ESTE TIMPUL!

Doriţi să deveniţi oameni ai rugăciunii? Doriţi ca biserica dumneavoas-
tră să devină cunoscută ca o biserică care știe cum să se roage? O, eu do-
resc! Aceasta este dorinţa inimii mele – ca atunci când vecinii sau comuni-
tatea se află în criză și Îl caută cu disperare pe Dumnezeu, să se întoarcă în 
mod instinctiv către noi, pentru că au ajuns să știe că noi suntem oameni 
ai rugăciunii!
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Oameni ai rugăciunii

Să ne îndreptăm atenţia spre trei lucruri care ne vor ajuta să ajungem 
în acea poziţie:

În primul rând, trebuie să ne recunoaștem nevoia – la fel ca ucenicii: 
„Doamne, învaţă-ne să ne rugăm...”

Ucenicii se pare că avea un avantaj faţă de noi. Ei L-au auzit pe Isus 
rugându-Se în mod fizic.

Ai auzit vreodată pe cineva rugându-se, care chiar știa cum să se roage?
Când auzim oameni care au o legătură vie cu Dumnezeu rugându-se, 

ne simţim conduși în prezenţa Lui. Aceasta este ceea ce au experimentat 
ucenicii când L-au auzit pe Isus rugându-Se. Ne dă o foame, o dorinţă de a 
avea o experienţă asemănătoare. 

Când Îl ascult pe Isus rugându-Se în Ioan 17, aud intensitatea, pasiunea 
și dragostea Lui pentru noi, și aceasta mă conștientizează cât de mult mai 
am încă de învăţat despre rugăciune. Rugăciunea Lui îmi arată nevoia mea 
și ea devine un ecou al rugăminţii ucenicilor: „Doamne, învață-mă cum să 
mă rog!”

Există multe feluri diferite de rugăciune ca: rugăciunea de mijlocire, de 
cerere și de mărturisire.

În timp ce învăţăm să ne rugăm vom urma acești pași:

1. Trebuie să ne recunoaștem nevoia de rugăciune dacă vrem să de-
venim oameni ai rugăciunii.

„Mântuitorul nostru S-a identificat cu nevoile și slăbiciunea noastră și 
astfel a devenit un rugător zelos, care căuta să primească de la Tatăl Său 
noi rezerve de putere, pentru a-Și împlini datoria și pentru a rezista încer-
cărilor. El este exemplul nostru…” (Calea către Hristos, p. 69)

2. Noi trebuie, de asemenea, să ne rugăm adesea și cu stăruință. De 
ce adesea și cu stăruință?

„Fără rugăciune continuă și fără veghere atentă, suntem în pericolul 
de a deveni din ce în ce mai nepăsători și de a ne abate de la calea cea 
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dreaptă. Vrăjmașul mântuirii se străduiește fără încetare să ne blocheze 
calea spre tronul milei, ca să nu putem obţine, prin rugăciuni stăruitoare și 
credinţă, harul și puterea de a rezista ispitei.” (Ibidem, p. 70)

Deci, ce se întâmplă când alegem să stăruim în rugăciune? Și, să fim 
cinstiţi, pentru a fi stăruitori în rugăciune trebuie să o facem în mod 
intenţionat. Când alegem să stăruim în rugăciune, ne putem aștepta să 
vedem că se întâmplă ceva, pentru că rugăciunea schimbă lucrurile. Rugă-
ciunea ne schimbă pe noi.

3. Când ne rugăm în mod regulat…, viețile noastre vor fi transfor-
mate în următoarele moduri:

Motivele noastre pentru rugăciune încep să se schimbe.
În loc să ne rugăm dintr-un simţământ al datoriei, vom descoperi că 

nu ne mai săturăm de Dumnezeu. „Gustaţi și vedeţi ce bun este Domnul!” 
exclamă psalmistul. Când se întâmplă aceasta, motivul nostru pentru ru-
găciune devine o dorinţă de a experimenta bunătatea lui Dumnezeu, mai 
mult decât doar bifarea rugăciunii de pe lista cu lucruri de făcut.

Când ne rugăm stăruitor, dorinţa noastră ca voia lui Dumnezeu să se 
împlinească se întărește. Vom dori să se facă voia lui Dumnezeu, chiar mai 
presus de voinţa noastră.

Când alegem să stăruim în rugăciune, credinţa noastră în Dumnezeu va 
crește. Rugându-ne mereu, suntem transformaţi.

„Trebuie să ne prindem de Hristos și să rămânem ancoraţi în El, până 
când puterea harului Său transformator se manifestă în noi.” (Astăzi cu 
Dumnezeu, p. 285)

4. Stăruința în rugăciune nu ne transformă numai pe noi, ci are pu-
terea de a transforma viețile celor pe care-i iubim.

5. Şi, în cele din urmă, dacă vom deveni oameni ai rugăciunii ne 
vom ruga, pentru că prin rugăciune ajungem să-L cunoaștem pe 
Dumnezeu și suntem în stare să primim dragostea Lui. 

Deci, cum ne poate ajuta rugăciunea să ajungem să-L cunoaștem pe 
Dumnezeu?
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„Rugăciunea este deschiderea inimii noastre înaintea lui Dumnezeu 
ca înaintea unui prieten” (Calea către Hristos, p. 69). Vorbim cu prietenii 
noștri…, de fapt, ne place să vorbim cu prietenii noștri. Acesta este modul 
în care ajungem să ne cunoaștem unii pe alţii. Așa se dezvoltă prieteniile, 
vorbind și ascultându-ne unul pe altul. Rugăciunea este deschiderea ini-
mii noastre înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui prieten. Ajungem să-L 
cunoaștem pe Dumnezeu petrecând timp, vorbind cu El și ascultându-L.

Deci, cum ne ajută rugăciunea să primim dragostea lui Dumnezeu?
Ajungem să ne vedem pe noi înșine prin ochii Lui. Ce vede Isus când se 

uită la mine?
„Tatăl nostru ceresc așteaptă să-Și reverse asupra noastră plinătatea 

binecuvântărilor Sale. Este privilegiul nostru acela de a bea cu îndestulare 
din fântâna Iubirii Nemărginite. Este de mirare că ne rugăm atât de puţin”. 
(Calea către Hristos, p. 70)

Vă invit să vă uniţi cu mine în angajamentul de a deveni oameni ai 
rugăciunii.
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Sabat după-amiază – Atelier

Putem avea încredere când 
Dumnezeu spune: „Urmează-Mă!”?

de Karen J. Pearson

Schița programului:

• Textul biblic: „Însă Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru 
în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte” (Psalmii 
48:14).

• Rugăciune

• Punct muzical (opţional)

• Prezentare: „Putem avea încredere când Dumnezeu spune: „Ur-
mează-Mă!”?

• Lucru pe grupe

• Rezumat și concluzie

• Cântare de închidere: „Îţi predau întreaga viaţă”, nr. 335 

• Rugăciune 
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Prezentare
Ziua începe la fel cu oricare alta. În timp ce David conduce turma ta-

tălui său la pășuni verzi și ape de odihnă, nu este nicăieri niciun semn că 
ceva important este gata să se întâmple. Nu este niciun indiciu că astăzi 
Dumnezeu va face clară chemarea Lui și îl va unge pe viaţă pe tânărul 
păstor. El este doar un băiat obișnuit, la urma urmei. Cel mai tânăr dintre 
cei opt fii ai lui Isai, David, își petrece zilele colindând pe dealurile din jurul 
Betleemului, având tot timpul grijă de turma sa.

Când profetul Samuel intră în Betleem în acea dimineaţa, bătrânii ce-
tăţii se grăbesc să întrebe: „Vii cu pace?” El le vede spaima și le liniștește 
temerile, arătând către viţelul pe care-l aduce cu el: „Am venit în pace să 
aduc o jertfă Domnului. Sfinţiţi-vă și veniţi cu mine la jertfă.” Apoi, el îi 
invită pe Isai și pe fiii săi să li se alăture.

Ascuns în faldurile mantiei sale, Samuel a atârnat cornul plin cu unt-
delemnul ungerii. El îl ţine acolo, așteptând ca Domnul să-i arate pe care 
dintre fiii lui Isai i-a ales ca să-l înlocuiască pe Saul ca împărat al lui Israel. 
Când Eliab, primul născut al lui Isai, pășește în faţă, Samuel este impre-
sionat. Tânărul bărbat este înalt și puternic și, după părerea lui Samuel, 
arată perfect pentru a ocupa rolul de împărat al lui Israel. Negreșit, acesta 
trebuie să fie unsul Domnului, gândește Samuel.

Dar Domnul spune: „Nu te uita la înfăţișarea și înălţimea staturii lui, 
căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la 
ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă” (1 Samuel 16:7).

Unul câte unul, șapte dintre fiii lui Isai vin înaintea profetului și, unu 
după altul, Domnul arată că El nu i-a ales. Surprins, Samuel se întoarce 
spre Isai și întreabă: „Aceștia sunt toţi fiii tăi?” Și atunci Isai își amintește 
de David și trimite îndată să-l aducă, la îndemnul lui Samuel. Când David 
se alătură celorlalţi, Domnul îi spune lui Samuel: „Scoală-te și unge-l, căci 
el este!” Și, în faţa tuturor, Samuel ia cornul cu untdelemn și îl unge pe 
tânărul păstor ca viitor împărat al lui Israel. „Duhul Domnului a venit peste 
David, începând din ziua aceea și în cele următoare” (vers. 13).

A doua zi după ungere este doar o altă zi obișnuită. Ziua următoare 
este la fel. Și următoarea zi, tot la fel. Și fiecare zi care urmează este marca-
tă de aceeași obișnuinţă. David trebuie să se fi întrebat când va fi chemat 
la palat ca să-și ia locul pe tronul împărătesc, să poarte coroana de împă-
rat, să-i conducă pe supușii săi în loc să pască oile tatălui său. A trăi ca uns 
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al lui Dumnezeu nu arată întotdeauna așa cum credem noi că ar trebui. La 
urma urmei, când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva pentru El și trimite 
Duhul Său Cel Sfânt să fie cu noi, adesea avem o așteptare că lucrurile se 
vor așeza la locul lor și se vor desfășura lin. Haideţi să vedem ce s-a întâm-
plat cu David după ungerea lui.

Timpul trece încet. El continuă să aibă grijă de turma tatălui său. Și 
apoi, într-o zi, Isai îl trimite să meargă și să vadă ce fac fraţii lui care lup-
tau în oștirea lui Saul. Nu după mult timp, David se găsește faţă în faţă 
cu uriașul luptător care striga blesteme împotriva lui Dumnezeu peste va-
lea care desparte cele două oștiri. Revoltat, David îl asigură pe împărat 
că Dumnezeul care a fost cu el în timp ce păzea turma împotriva leilor 
și urșilor este același Dumnezeu care va fi cu el când se va confrunta cu 
uriașul. Știţi, David învăţase lecţia pe care noi toţi trebuie să o învăţăm: 
Putem avea încredere în Dumnezeul care spune: „Urmează-Mă!”

David îl ucide pe Goliat și se întoarce acasă pentru a avea din nou gri-
jă de oi. Din când în când este chemat la palat să cânte din harpă și să 
ușureze mintea tulburată a împăratului. Până într-o zi, când Saul ia o suliţă 
și încearcă să-l ucidă. David fuge să-și scape viaţa și pentru următorii câţiva 
ani se ascunde de împăratul Saul. În peșteri, printre străini care slujesc ido-
lilor, David are momente de disperare, când strigă: De ce, Doamne? Unde 
ești Tu? Ți-ai trimis profetul să mă ungă ca împărat, totuși sunt aici, ascuns 
în peșteri. Unde ești Tu, Doamne?

Dar, în ciuda dificultăţilor, David alege să creadă că poate avea încrede-
re în Cel care l-a chemat. În același fel în care își chema oile și oile îl urmau, 
David ascultă vocea Păstorului său și Îl urmează oriunde îl conduce. Așa 
cum oile se încredeau în el, tot așa și David se încrede în Păstorul lui divin.

În cele din urmă, tânărul păstor devine împăratul lui Israel și Dumne-
zeu îl numește un om după inima Lui. În ciuda greșelilor grave pe care 
David le face ca rege, în ciuda păcatelor pe care le comite, el Îl iubește pe 
Dumnezeul lui și-L urmează pe Păstor.

La sute de ani după moartea lui David, într-o zi rece de iarnă, Isus Se 
plimbă pe sub pridvorul din templul măreţ construit de fiul lui David, îm-
păratul Solomon. Isus este înconjurat de mulţi care sunt curioși și mai 
mulţi care doresc să găsească motivul pentru a-L ucide. (Vezi Ioan 10:22-
39.) „Spune-ne”, au spus ei, „până când ne tot ţii sufletele în încordare? 
Dacă ești Hristosul, spune-ne-o deslușit” (vers. 24).
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Și Isus răspunde: „V-am spus”, le-a răspuns Isus, „și nu credeţi. Lucrările 
pe care le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine. Dar 
voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele. 
Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine. Eu le 
dau viaţă veșnică, în veac nu vor pieri, și nimeni nu le va smulge din mâna 
Mea” (vers. 25-28).

Apoi, acei copii ai lui Avraam, poporul ales al lui Dumnezeu, se apleacă 
și iau pietre ca să arunce în Mesia. Dar Isus este ţinut în mâna Tatălui Său 
și nimeni nu poate să-L smulgă împotriva voinţei Tatălui. Isus Se încrede în 
Tatăl său. El știe voia Tatălui Său, pentru că El merge deoparte în fiecare zi 
ca să comunice cu El. El recunoaște sunetul vocii Tatălui Său.

Ce putem spune despre noi? Recunoaștem noi această voce? Auzim 
vocea Lui peste zgomotele vieţii? Auzim noi șoapta Lui printre multele so-
licitări? Printre uriașii din calea noastră? În interiorul peșterilor întunecoa-
se care sunt atât de adesea parte a călătoriei noastre? Disperăm, ca David, 
gândind că nu vom mai ajunge vreodată la palat?

Asemenea lui Isus și David, noi trebuie să ascultăm vocea Păstorului 
nostru, pentru că aceasta este singura cale prin care vom învăţa să ne în-
credem în El când ne spune: „Urmează-Mă!” Noi Îl ascultăm în locul tăcut 
al rugăciunii. „Când”, așa cum scrie sora White, „orice glas amuţește și 
așteptăm în liniște înaintea Lui, tăcerea sufletului face și mai clară vocea 
lui Dumnezeu” (Ellen G. White, Cel așteptat de veacuri, ed. 2015, p. 297). 
Îi cunoaștem vocea? Recunoaștem vocea Păstorului nostru? Și când ne 
vorbește, Îi auzim dragostea și avem încredere că-L putem urma oriunde 
ne conduce?

Lucru pe grupe:
1. În funcţie de mărimea audienţei, împarte-o în grupe de cinci până 

la zece persoane.
2. Fiecare grupă să își aleagă un lider care să conducă discuţia și să 

răspundă la următoarele întrebări:

• Care sunt unii dintre uriașii sau peșterile pe care le-ai întâmpi-
nat în viaţă?

• De ce este dificil să te încrezi în Dumnezeu în orice situaţie?
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• Crezi că experienţele trecute ale vieţii influenţează capacitatea 
de a te încrede în Dumnezeu și, dacă este așa, care sunt câteva 
căi pozitive prin care poţi rezolva această problemă?

• Cum Îl „ascultăm” pe Dumnezeu în rugăciune?
• Cum putem ști dacă ceea ce auzim este vocea Lui sau nu?
• Ce rol joacă Biblia în „ascultarea” vocii lui Dumnezeu? 
• În ce măsură te ajută Biblia în umblarea ta spirituală?
• Identifică pașii pe care îi vei face ca să mărești nivelul încrederii 

în recunoașterea vocii lui Dumnezeu și în urmărirea voii Lui, 
indiferent unde te afli acum în umblarea ta cu El. 

3. După ce lăsaţi suficient timp pentru discuţie, invitaţi liderii fiecărei 
grupe să prezinte răspunsurile grupei lor.

Rezumat și concluzie: 
Putem avea încredere în Dumnezeu când ne spune: „Urmează-Mă!”?
Vreau să vă încurajez cu această făgăduinţă, indiferent ce uriaș 

întâmpinaţi, indiferent cât de mult timp aţi stat în peștera voastră, vă 
puteţi încrede în Dumnezeu care vă cheamă. El rostește cuvântul Său că-
tre voi când spune:

„Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: ești al 
Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îne-
ca, dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. 
Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul 
tău […] pentru că ai preţ în ochii Mei. […] Nu te teme de nimic, căci 
Eu sunt cu tine” (Isaia 43:1-5).

În cuvintele psalmistului: „Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul 
nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte” (Psalmii 
48:14). Da! Ne putem încrede în Dumnezeu când spune: „Urmează-Mă!”

Cântare de închidere: 

Rugăciune de închidere
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Citate despre rugăciune
Citate semnificative pentru rugăciune

Invitaţie: „Trăiește-ţi viaţa în așa fel încât, când picioarele tale ating po-
deaua dimineaţa, Satana să se cutremure și să spună: «O, nu… este vie!»”

„Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la 
cunoștinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulţumiri. Și pacea 
lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile 
în Hristos Isus” – Filipeni 4:6,7

„Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și 
să nu se lase” (Pilda văduvei stăruitoare) – Luca 18:1

„De aceea (Isus) și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se 
apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească 
pentru ei.” – Evrei 7:25

„Nu este nimic prea mare pentru puterea lui Dumnezeu și nimic prea 
mic pentru dragostea Lui.” – Corrie ten Boom

„Cea mai mare tragedie a vieţii nu este rugăciunea fără răspuns, ci ru-
găciunea neînălţată.” – F.B. Meyer

„Când neglijaţi să vă rugaţi pentru cei bolnavi (fizic, emoţional, spiritu-
al), îi lipsiţi de mari binecuvântări, pentru că îngerii lui Dumnezeu așteaptă 
să slujească acestor suflete ca răspuns la cererile voastre.” – Medical Mi-
nistry, p. 195

„Îngerii slujitori așteaptă lângă tron ca să asculte imediat trimiterea lui 
Isus Hristos ca răspuns la fiecare rugăciune înălţată cu credinţă sinceră, 
vie.” – Solii alese, cartea 2, p. 377
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„Este o parte din planul lui Dumnezeu să ne ofere, ca răspuns la ru-
găciunea noastră plină de credinţă, ceea ce nu ne-ar fi dat dacă nu am fi 
cerut.” – Tragedia veacurilor, ed. 2011, p. 375 

„Când Îl rogi pe Dumnezeu să te ajute să identifici și să apreciezi daru-
rile speciale pe care le-a oferit copiilor tăi (poporului), Îl rogi să-i facă așa 
cum îi vede El: diamante sclipitoare neșlefuite.” – Jodie Berndt, Praying 
the Scriptures for Your Children, p. 47

„Atunci când te rogi pentru binecuvântările lui Dumnezeu asupra co-
piilor tăi, renunţă la planurile tale și încrede-te în Dumnezeu ca să le îm-
plinească pe ale Lui.” – Jodie Berndt, Praying the Scriptures for Your Adult 
Children (Trusting God with the Ones You Love), p. 33

„Când toate celelalte moduri de acţiune au fost date la o parte, când 
stăm pe marginea prăpastiei, când ne apropiem de Dumnezeu cu mâinile 
goale și cu o inimă îndurerată, atunci ne-am apropiat de adevărata esenţă 
a rugăciunii.” – Jerry Sittser, p. 32 

„De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în 
lucrul Domnului, căci știţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarni-
că.” – 1 Corinteni 15:58 

Folosit cu permisiune de Cherie Smith
Visitation and Prayer Pastor
Collegedale Seventh-day Adventist Church
Collegedale, Tennessee, USA

Compiled for distribution at
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