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«Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus şi I-a zis: 
„Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.” Fiindcă îl apucase spaima, pe el şi 
pe toţi cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot aşa şi pe Iacov şi 
pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarăşii lui Simon. Atunci Isus i-a zis lui Simon: „Nu te teme; 
de acum încolo vei fi pescar de oameni.”» (Luca 5:8-10)
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Ascultarea cuvântului lui Isus: «la cuvântul 
Tău, voi arunca mrejele» (Luca 5:5)

Recunoașterea sfințeniei lui Dumnezeu: 
«Doamne, pleacă de la mine» (Luca 5:8)

Recunoașterea propriei păcătoțenii: «sunt un 
om păcătos» (Luca 5:8)

Partea lui 
Dumnezeu

Companie, grijă și protecție: «Nu te teme» 
(Luca 5:10)

Înzestrarea ucenicului: «vei fi pescar de 
oameni» (Matei 4:19)



«Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi a ales 
dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, şi anume» 
(Luca 6:13)

Apostol înseamnă «trimis». Isus i-a ales pe 
cei doisprezece pentru a-i trimite să predice 
Evanghelia, ca ambasadori ai Împărăției. 

Ce aveau special cei doisprezece pentru a fi 
trimiși în această misiune? 

Despre jumătate dintre ei nu știm cu precizie 
cu ce s-au dedicat înainte de a-L urma pe 
Isus. Patru au fost pescari, unul vameș și 
unul revoluționar.

Nu aveau nimic special, dar iubeau 
împărăția lui Dumnezeu și doreau să fie cu 
Isus. De aceea, Isus «putea să-i umple de 
Duhul Său și ei puteau fi pregătiți să 
continue lucrarea Sa pe pământ atunci când 
El avea să o părăsească.» (E.G.W., Educa ție,pag. 84)



«Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpâ-
nire peste toţi dracii şi să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască 
Împărăţia lui Dumnezeu şi să tămăduiască pe cei bolnavi.» (Luca 9:1-2)

Conform acestui pasaj, ce implică împuternicirea apostolilor?



«După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de 
ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate 
cetăţile şi în toate locurile pe unde avea să treacă 
El.… Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie şi au 
zis: „Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele 
Tău.”» (Luca 10:1, 17)

Însărcinarea celor 70 de apostoli implica 
faptul că responsabilitatea predicării nu 
se limitează la învățătorii ecleziastici. 
Fiecare membru este implicat în această 
misiune.

Ce comentariu a făcut Isus despre 
rezultatul misiunii celor  70

(Luca 10:18-20)?

Când Evanghelizarea 
are succes, Satana 
este înfrânt (v. 18).

Un efort mai mare, o 
mai mare putere 

(v. 19).

Bucuria noastră nu 
trebuie să se bazeze 

pe succes, ci pe 
intrarea în Împărăția 

cerurilor (v. 20).



E.G.W. (Faptele apostolilor, pag. 599)



«Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se 
lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.» (Luca 9:23)

Prețul uceniciei este marcat de trei verbe: a lepăda, a lua și a urma.

Să se lepede pe sine. Nu mai sunt «eu», 
vechiul meu om a murit. Sunt un om nou 
în Hristos.

Să-și ia crucea. Trebuie să îmi asum 
responsabilitățile care însoțesc ucenicia, 
chiar dacă pentru aceasta voi fi chemat 
să plătesc prețul suprem.

Să-l urmeze pe Isus. Direcția vieții mele 
trebuie să fie semnalată numai de Isus.

Fără persoane care să pășească pe urmele 
Calvarului, nu există ucenicie creștină.



«Cei care își doresc să fie victorioși
trebuie să țină cont de prețul salvării.
Pasiunile puternice ale omului trebuie
subjugate; voința independentă trebuie
supusă conducerii lui Hristos. Creștinul
trebuie să înțeleagă că nu își aparține. Va
trebui să reziste ispitelor și să ducă lupte
împotriva propriilor înclinații, pentru că
Domnul nu acceptă o slujire pe jumătate.
Ipocrizia îi produce repulsie Lui. Urmașul
lui Hristos trebuie să umble prin credință,
ca și cum l-ar vedea pe Cel Nevăzut.
Hristos va fi comoara lui, totul.»

E.G.W. (God's Amazing Grace, 20 septembrie)
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