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Studiul 4
- texte - 

Chemarea la ucenicie

Textul de memorat: „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)

Duminică

1. Luca 5:1-11; 1. Pe când Se afla lângă lacul Ghenezaret şi Îl îmbulzea norodul ca să audă 
Cuvântul lui Dumnezeu,
2.  Isus  a  văzut  două  corăbii  la  marginea  lacului;  pescarii  ieşiseră  din  ele  să-şi  spele 
mrejele.
3. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon: şi l-a rugat s-o depărteze puţin  
de la ţărm. Apoi a şezut jos şi învăţa pe noroade din corabie.
4.  Când a încetat  să vorbească,  a zis  lui  Simon:  "Depărteaz-o la adânc şi  aruncaţi-vă  
mrejele pentru pescuire."
5. Drept răspuns, Simon I-a zis: "Învăţătorule,  toată noaptea ne-am trudit  şi  n-am prins 
nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!"
6. După ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se  
rupă mrejele.
7. Au făcut semn tovarăşilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au 
venit, şi au umplut amândouă corăbiile, aşa că au început să se afunde corăbiile.
8.  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."
9. Fiindcă îl apucase spaima, pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o 
făcuseră.
10. 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."
11. Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul şi au mers după El.

Matei 4:18-22; 18. Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon,  
zis Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari.
19. El le-a zis: "Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni."
20. Îndată ei au lăsat mrejele şi au mers după El.
21. De-acolo a mers mai departe şi a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe 
Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, şi îşi cârpeau mrejele. El i-a 
chemat.
22. Şi îndată, ei au lăsat corabia şi pe tatăl lor şi au mers după El.

Marcu 1:16-20; 16. Pe când trecea Isus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe 
Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari.
17. Isus le-a zis: "Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni."
18. Îndată, ei şi-au lăsat mrejele şi au mers după El.
19. A mers puţin mai departe şi a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui,  
care, şi ei, erau într-o corabie şi îşi dregeau mrejele.
20. Îndată i-a chemat; şi ei au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în corabie cu cei ce lucrau pe 
plată şi au mers după El.
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Luni

2. Luca 6:12-16; 12. În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut toată 
noaptea în rugăciune către Dumnezeu.
13. Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a 
numit apostoli, şi anume:
14. pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip;  
pe Bartolomeu;
15. pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit zelotul;
16. pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător.

Luca 9:1-6; 1. Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire 
peste toţi dracii şi să vindece bolile.
2.  Apoi  i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui  Dumnezeu şi  să tămăduiască pe cei 
bolnavi.
3. "Să nu luaţi nimic cu voi pe drum", le-a zis El, "nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, 
nici două haine.
4. În orice casă veţi intra, să rămâneţi acolo, până veţi pleca din locul acela.
5. Şi, dacă nu vă vor primi oamenii, să ieşiţi din cetatea aceea şi să scuturaţi praful de pe 
picioarele voastre, ca mărturie împotriva lor."
6. Ei au plecat şi au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia şi săvârşind pretutindeni  
tămăduiri.

Marți

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

Matei 10:5-15; 5. Aceştia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat 
învăţăturile următoare: "Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în vreo cetate a 
samaritenilor;
6. ci să mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel.
7. Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: "Împărăţia cerurilor este aproape!"
8. Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată 
aţi primit, fără plată să daţi.
9. Să nu luaţi nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre,
10. nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag, căci vrednic este 
lucrătorul de hrana lui.
11. În orice cetate sau sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic şi să rămâneţi la el 
până veţi pleca.
12. La intrarea voastră în casă, uraţi-i de bine;
13. şi, dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar, dacă nu este 
vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi.
14. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieşiţi din casa sau 
din cetatea aceea şi să scuturaţi praful de pe picioarele voastre."
15. Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei şi Gomorei, 
decât pentru cetatea aceea.
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Miercuri

4. Luca 10:1-16; 1. Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat putere să 
scoată afară duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă.
2. Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintâi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui;  
Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui;
3. Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu;
4. Simon, Canaanitul, şi Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Isus.
5.  Aceştia  sunt  cei  doisprezece  pe  care  i-a  trimis  Isus,  după  ce  le-a  dat  învăţăturile 
următoare: "Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor;
6. ci să mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel.
7. Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: "Împărăţia cerurilor este aproape!"
8. Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată 
aţi primit, fără plată să daţi.
9. Să nu luaţi nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre,
10. nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag, căci vrednic este 
lucrătorul de hrana lui.
11. În orice cetate sau sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic şi să rămâneţi la el 
până veţi pleca.
12. La intrarea voastră în casă, uraţi-i de bine;
13. şi, dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar, dacă nu este 
vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi.
14. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieşiţi din casa sau 
din cetatea aceea şi să scuturaţi praful de pe picioarele voastre."
15. Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei şi Gomorei, 
decât pentru cetatea aceea.
16. Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii şi fără 
răutate ca porumbeii.

5. Luca 10:17-24; 17. Păziţi-vă de oameni; căci vă vor da în judecata soboarelor şi vă vor 
bate în sinagogile lor.
18. Din pricina Mea, veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca 
mărturie înaintea lor şi înaintea Neamurilor.
19. Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi  
spune; căci ce veţi avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela;
20. fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.
21. Fratele va da la moarte pe fratele său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva  
părinţilor lor şi-i vor omorî.
22. Veţi fi urâţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi  
mântuit.
23. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. Adevărat vă spun că nu veţi isprăvi 
de străbătut cetăţile lui Israel până va veni Fiul omului.
24. Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul său, nici robul mai presus de domnul său.

Luca 10:24; Ucenicul  nu este mai  presus de învăţătorul  său, nici  robul mai  presus de  
domnul său.

Joi

6. Luca 9:23-25; 23. 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.
24. Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru  
Mine o va mântui.
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25. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe 
sine însuşi?

Matei 16:24-28; 24. Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: "Dacă voieşte cineva să vină după 
Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.
25. Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa 
pentru Mine o va câştiga.
26. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da  
un om în schimb pentru sufletul său?
27. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti  
fiecăruia după faptele lui.
28. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea 
pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa."

Marcu 8:34-36; 34. Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi şi le-a zis: "Dacă 
voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă 
urmeze.
35. Căci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din 
pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui.
36. Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul?
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