Studiul 12

Secerişul şi secerătorii
Textul de memorat: „Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi
astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8)

Duminică
1. Ioan 1:40-46; 40. Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus,
era Andrei, fratele lui Simon Petru.
41. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon şi i-a zis: "Noi am găsit pe Mesia" (care
tălmăcit înseamnă Hristos).
42. 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).
43. A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: "Vino după
Mine."
44. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
45. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: "Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în
Lege şi Prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif."
46. Natanael i-a zis: "Poate ieşi ceva bun din Nazaret?" "Vino şi vezi!", i-a răspuns Filip.
Ioan 4:28-30; 28. Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în cetate şi a zis oamenilor:
29. "Veniţi de vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este Acesta
Hristosul?"
30. Ei au ieşit din cetate şi veneau spre El.
Ioan 15:26,27; 26. Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică
Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.
27. Şi voi, de asemenea, veţi mărturisi, pentru că aţi fost cu Mine de la început.
Ioan 19:35,36; 35. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut: mărturia lui este
adevărată, şi el ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi.
36. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura: "Niciunul din oasele Lui nu
va fi sfărâmat."

Luni
2. Luca 24:47-53; 47. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi
iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.
48. Voi sunteţi martori ai acestor lucruri.
49. Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi
îmbrăcaţi cu putere de sus."
50. El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat.
51. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer.
52. După ce I s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie.
53. Şi tot timpul stăteau în Templu şi lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.
Faptele 1 :6-8; 6. Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: "Doamne, în
vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?"
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7. El le-a răspuns: "Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea
Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.
8. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în
Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului."
3. Faptele 16:6-10; 6. Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au
trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei.
7. Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie.
8. Au trecut atunci prin Misia şi s-au coborât la Troa.
9. Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia stătea în picioare şi i-a făcut
următoarea rugăminte: "Treci în Macedonia şi ajută-ne!"
10. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci
înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.

Marți
4. Marcu 6:7-13; 7. Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi
câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate.
8. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiag; să n-aibă nici pâine, nici
traistă, nici bani de aramă la brâu;
9. să se încalţe cu sandale şi să nu se îmbrace cu două haine.
10. Apoi le-a zis: "În orice casă veţi intra să rămâneţi acolo până veţi pleca din locul acela.
11. Şi, dacă în vreun loc nu vă vor primi şi nu vă vor asculta, să plecaţi de acolo şi să
scuturaţi îndată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun
că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru pământul Sodomei şi Gomorei decât pentru
cetatea aceea."
12. Ucenicii au plecat şi au propovăduit pocăinţa.
13. Scoteau mulţi draci şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau.
Matei 16:14-19; 14. Ei au răspuns: "Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia
sau unul din proroci."
15. "Dar voi", le-a zis El, "cine ziceţi că sunt?"
16. Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: "Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!"
17. Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: "Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu
carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.
18. Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile
Locuinţei morţilor nu o vor birui.
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."
Matei 18:17-20; 17. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să
asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.
18. Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe
pământ va fi dezlegat în cer.
19. Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru
oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.
20. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor."
Matei 28:18-20; 18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: "Toată puterea Mi-a
fost dată în cer şi pe pământ.
19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului
şi al Sfântului Duh.
20. 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.
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Ioan 20:21-23; 21. Isus le-a zis din nou: "Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă
trimit şi Eu pe voi."
22. După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: "Luaţi Duh Sfânt!
23. Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute."

Miercuri
5. Matei 9:36-38; 36. Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi
risipite ca nişte oi care n-au păstor.
37. Atunci a zis ucenicilor Săi: "Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii!
38. Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui."

Joi
6. Luca 15; 1. Toţi vameşii şi păcătoşii se apropiau de Isus ca să-L asculte.
2. Şi fariseii şi cărturarii cârteau şi ziceau: "Omul acesta primeşte pe păcătoşi şi mănâncă
cu ei."
3. Dar El le-a spus pilda aceasta:
4. "Care om dintre voi, dacă are o sută de oi, şi pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte
nouăzeci şi nouă pe izlaz şi se duce după cea pierdută până când o găseşte?
5. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri;
6. şi, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii şi vecinii săi şi le zice: "Bucuraţi-vă
împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută."
7. Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se
pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de
pocăinţă.
8. Sau care femeie, dacă are zece lei din argint, şi pierde unul din ei, nu aprinde o lumină,
nu mătură casa şi nu caută cu băgare de seamă până când îl găseşte?
9. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele şi vecinele ei şi zice: "Bucuraţi-vă împreună cu
mine, căci am găsit leul pe care-l pierdusem."
10. Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur
păcătos care se pocăieşte."
11. El a mai zis: "Un om avea doi fii.
12. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: "Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine." Şi
tatăl le-a împărţit averea.
13. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul şi a plecat într-o ţară depărtată, unde
şi-a risipit averea ducând o viaţă destrăbălată.
14. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă
lipsă.
15. Atunci s-a dus şi s-a lipit de unul din locuitorii ţării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui
să-i păzească porcii.
16. Mult ar fi dorit el să se sature cu roşcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea
nimeni.
17. Şi-a venit în fire şi a zis: "Câţi argaţi ai tatălui meu au belşug de pâine, iar eu mor de
foame aici!
18. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi zice: "Tată, am păcătuit împotriva cerului
şi împotriva ta
19. şi nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi."
20. Şi s-a sculat şi a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut şi i s-a
făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat mult.
21. Fiul i-a zis: "Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, nu mai sunt vrednic să
mă chem fiul tău."
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22. Dar tatăl a zis robilor săi: "Aduceţi repede haina cea mai bună şi îmbrăcaţi-l cu ea;
puneţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare.
23. Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l. Să mâncăm şi să ne înveselim;
24. căci acest fiu al meu era mort, şi a înviat; era pierdut, şi a fost găsit." Şi au început să
se înveselească.
25. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit muzică şi
jocuri.
26. A chemat pe unul din robi şi a început să-l întrebe ce este.
27. Robul acela i-a răspuns: "Fratele tău a venit înapoi, şi tatăl tău a tăiat viţelul cel
îngrăşat, pentru că l-a găsit iarăşi sănătos şi bine."
28. El s-a întărâtat de mânie şi nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieşit afară şi l-a rugat să
intre.
29. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: "Iată, eu îţi slujesc ca un rob de atâţia ani, şi
niciodată nu ţi-am călcat porunca; şi mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă
înveselesc cu prietenii mei;
30. iar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat
viţelul cel îngrăşat."
31. "Fiule", i-a zis tatăl, "tu întotdeauna eşti cu mine şi tot ce am eu este al tău.
32. Dar trebuia să ne înveselim şi să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort, şi a
înviat, era pierdut, şi a fost găsit."
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