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LECTIA 12
SECERISUL SI SECERATORII

Dragi prieteni, in acest studiu vom vorbi despre misiunea pe care Hristos le-a incredintat-o
urmasilor sai. Misiunea nu consta doar in numarul de botezuri pe care le are biserica ci si in formarea
ucenicilor, pregatirea persoanelor pentru a fi urmasi ai lui Hristos si pregatirea poporului pentru a-L
intampina pe Isus.
In Apocalipsa 14:4 cei 144.000 sunt descrisi in urmatorul fel:
“Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost
răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.”
Intrebarea pe care trebuie sa ne-o punem este urmatoarea: daca ucenicul il urmeaza pe Invatator
si daca cei 144.000 l-au urmat pe Miel, atunci cum ajunge cineva sa fie ucenic?
Matei 28:19-20
“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul veacului. Amin.”
Textul pe care l-a citit prezita 3 actiuni fundamentale in procesul de formare al ucenicilor: in primul
rand trebuie sa cautam persoanele, sa le botezam si apoi sa-i instruim in Evanghelie. Asa au facut
ucenicii lui Isus. Fiecare a plecat in cautarea unei persoane pentru a o aduce la Isus.
Sa observam dinamica prezentata in Ioan 1:35-40:
“A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui. Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: "Iată
Mielul lui Dumnezeu!" Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, şi au mers după Isus.
Isus S-a întors; şi, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: "Ce căutaţi?" Ei I-au răspuns: "Rabi
(care, tălmăcit, înseamnă: "Învăţătorule), unde locuieşti?" "Veniţi de vedeţi", le-a zis El. S-au dus şi
au văzut unde locuia; şi în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul din cei
doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.”
A-L urma pe Isus este intotdeauna rezultatul de a-L inalta pe Isus in fata oamneilor, Cand Isus
este inaltat in fata oamenilor, nimeni nu poate rezista inaintea Invatatorului din Galilea. Are loc o
atractie care topeste inimile. Nmeni nu discuta, nimeni un argumenteaza ci pur si simplu i se inchina
Lui si Il acepta ca Mantuitor personal.
Asa au facut ucenicii lui Ioan: l-au urmat pe Isus si au ramas cu El. Ei, ucenicii, s-au nascut in
Imparatia lui Dumnezeu, au descoperit marea Lui iubire si nu au putut sa taca, au simtit nevoia sa
spuna si altora si in acest fel au facut alti ucenici. Asa s-a intamplat cu ucenicii lui Ioan.
Ioan 1:40-43
“Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui
Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon, şi i-a zis: "Noi am găsit pe Mesia" (care,
tălmăcit înseamnă Hristos). Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit, şi i-a zis: "Tu eşti Simon, fiul lui Iona;

tu te vei chema Chifa", (care, tălmăcit, înseamnă Petru). A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galilea, şi
a găsit pe Filip. Şi i-a zis: "Vino după Mine."
Andrei „l-a gasit” pe Petru, verbul cheie aici este „a gasi”, nu poti sa gasesti ceva fara sa cauti.
Minunea descoperiri pe care o facuse el era atat de mare incat nu a putea sa taca si s-a dus sa caute pe
altii pentru ai aduce la Isus. L-a cautat pe Petru, care era fratele si colegul lui de munca, amandoi erau
pescari. S-a demonstrat faptul ca marturia unei persoane cunoscute este mai efectiva decat cea a unei
personane pe care nu o cunosti. Asa intelegea Isus ucenicia.
Pentru ca un crestin sa doresasca sa-L descopere pe Isus altor persoane, este necesar ca mai
intai acesta sa-L descopere el insusi pe Hristos. De aceea, participarea Duhului Sfant este foarte
importanta in indeplinirea misiunii.
Inainte de a se intalta la cer, Isus le-a spus ucenicilor sa nu iasa din Ierusalim fara sa primeasca
Duhul Sfrant. De ce credeti ca a spus acest lucru? Pentru ca a indeplini misuniea inseamna a forma
barbati si femei sprituali si doar Duhul Sfant poate face asa ceva.
Pe de alta parte, participarea oamenilor este indispensabila. Se aceea Apocalipsa 22:17 spune:
„Şi Duhul şi Mireasa zic: "Vino!" Şi cine aude, să zică: "Vino!" Şi celui ce îi este sete, să vină; cine
vrea, să ia apa vieţii fără plată!
Cine spune „Vino” in acest text? Duhul Sfant si femeia! Misiunea nu poate fi indeplinita decat
de Duhul Sfant dar cu participarea fiecarui membru al bisericii. Si cel care primeste misiunea trebuie
sa se implice la randul lui in aceasta misiune. De aceea Ioan spune: cine aude, sa zica; „Vino!”. Si asa
se formeaza un cerc: un ucenic face alt ucenic si altul face altul...

Trecem la a treia parte a studiului nostru. Inainte de a face alti ucenici, Isus le-a dat putere.
“Toata puterea mi-a fost data in cer si pe pamant. Duceti-va si faceti ucenici din toate neamurile,
botezandu-i in numele Tatalui, al Fiului si al Duhului Sfant.
Aceasta putere un este omeneasca, ci vine de la Dumnezeu. Lui Petru Isus i-a spus ceea ce se gaseste
in Matei16:19
“Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri, şi orice vei
dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri."
Multi crestini sinceri cred ca acesta putere pe care Isus i-a dat-o lui Petru este omenesaca iar
Petru a fost primul Papa pe pamant. Dar serva Domnului, Ellen White, in Hristos Lumina Lumii
pagina 413 spune: “Cheile Imparatiei Cerurilor sunt cuvintele lui Hristos.Toate cuvintele din Scriptura
sunt ale Sale si sunt incluse in acesta fraza. Aceste cuvinte au puterea de a inchide cerurile. Ele declara
care sunt conditiile pentru a accepta sau a respinge pe cineva. Lucrarea celor care predica cuvantul lui
Dumnezeu un parfum de viata spre viata sau de moarte pentru moarte.”
Acest text ne descopera ca puterea ucenicilor este cuvantul lui Dumnezeu. Trebuie sa-l
respectam, sa ii invatam pe altii si sa-l predicam cu credinciosie.
Acum vom vorbi despre nevoia ucenicilor de a forma alti ucenici. Intr-o zi Isus a spus
urmatoarele cuvinte pe care le gasim in Matei 9:36-38:

“Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi care n-au
păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: "Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe
Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui."
Aceste cuvinte sunt interesante! Exista mari nevoi in lume, multe persoane se nasc si mor fara
sa auda niciodata Cuvantul lui Dumnezeu. La ora actuala sunt aproximativ 17 milioane de membri ai
bisericii noastre. Daca fiecare ar face un ucenic pe an, in 9 ani cei 7 mii de milioane de locuitori ai
platenei ar fi evanghelizati. Problema este ca majoritatea membrilor se multumesc doar cu statutul de
membru. Nu sunt ucenici! Nevoia noastra este aceea de a face ucenici, dar membrii nu se preocupa de
asa ceva. Ucenicii vor sa se inmulteasca, membrii nu vor decat sa fie simpli spectatori, privind ceea ce
se petrece in sabat. Ei judeca, evalueaza programul de sabat, isi dau cu parerea, contribuie cu zecimea
si darurile, dar din nefericire, nu se implica in misiunea bisericii. Acesta problema nu este din zilele
noastre. Pe timpul lui Isus se spunea: „secerisul este mult si seceratorii putini”.
Avem multi membrii dar putini ucenici. Daca te intrebi care este diferenta intre un ucenic si un
membru, pot sa repet ceea ce am auzit pe cineva spunand. Diferenta dintre un membru si un ucenic
este urmatoarea: membrul asteapta sa i se dea painea si pestele, ucenicul este pescarul care iese la
pescuit. Membrul se lupta pentru a creste, ucenicul se lupta pentru a se inmulti. Pe un membru il
castigi iar pe un ucenic il faci. Membrului ii place sa fie laudat, ucenicului ii place sa slujeasca.
Membrul doneaza parte din venitul lui, ucenicul isi da viata. Membrul asteapta sa i se atribuie sarcini,
ucenicul isi asuma responsabilitatea. Membrul murmura si cere, ucenicul asculta si renunta la sine.
Membrul cere sa fie vizitat, ucenicul face vizite. A face ucenici inseamna a da aripi evanghelizarii.
Ucenicii primei biserici au influentat lumea. In schimb, membrii bisericii secolului XXI sunt
influentati de aceasta lume. Membrul are grija de granitele cortului sau, ucenicul isi maresete locul.
Membrul face ceea ce s-a facut din totdeauna, ucenicul rupe normele stabilite. Tinta membrului este sa
ajunga el in cer, tinta ucenicului este sa-iconduca pe ceilalti la cer.

Ajungem la finalul acestui studiu vorbind despre ucenici ca cautatori ai celor pierduti.
In Luca 15 gasim 3 figuri care vorbesc despre cei pierduti:
-

Moneda pierduta ii simbolizeaza pe cei care sunt pierduti dar nu isi dau seama de aceasta,
raman insensibili la starea lor, fara lumina si necunoscandu-si situatia. Misiunea ucenicilor este
de a se apropia de aceste persoane si a le aduce la Hristos.

-

Oaia pierduta la randul ei ii reprezinta pe toti cei care sunt pierduti si care sunt constienti de
starea lor dar nu stiu drumul de intoarcere la turma; cauta cu disperare, dar un il gasesc.
Ucenicii lui Hristos au misiunea de a gasi aceste persoane si de a le arata drumul.

-

In Luca 15 gasim parábola fiului pierdut iar acesta il reprezinta pe cei care stiu ca sunt pierduti,
cunosc drumul spre casa dar din diferite motive nu se introc. Ucenicii lui Hristos au misiunea
de a-i cauta pe cei care intr-o zi s-au bucurat de familia lui Dumnezeu dar din diferite motive se
afla departe de El si de biserica Sa.

Trebuie sa ramana clar ca nu avem nevoie sa inventam metode noi pentru a ajunge la aceste
persoane. Metoda deja ne-a dat-o Isus. El a spus ca suntem sarea lumii. Sarea nu inventeaza metode
pentru a da gust mancarii, ci ea doar se dizolva in mancare si ii da gust. Isus a spus ca suntem lumina
lumii iar lumina lumineaza. Oare lumina face campanie pentru a lumina lumea? Adevaratul ucenic nu
trebuie decat sa ridice ochii si sa priveasca in jurul lui, acolo unde lucreaza sau unde studiaza, sa se
apropie de oameni si sa le dedice timp pentru a -i castiga pentru Hristos.

Dedica timp pentru a le castiga prientenia. Nu este nevoie sa le vorbim de religie. Castiga-le
mai intai inima, toti avem nevoie odata de un prienten pentru a cere ajutor si tu vei fi acolo, pregatit
pentru a le arata drumul.
Ca rezumat al lectiunii din aceasta saptamana, putem sa spunem ca misiunea noastra nu este
doar sa inmultim numarul membrilor, sa botezam, sa castigam noi membri, sa facem proxelitism.
Misiunea noastra este sa formam ucenici, barbati si femei care sa-L urmeze pe Isus. Si daca aceste
persoane Il urmeaza pe Isus pe acest pamant, Il vor urma si in ceruri, pentru ca asa au invatat aici.
Traducere si tehnoredactare Ana Dumitrascu

