
Studiul 8 – Misiunea transculturală

Studiul 8
- texte - 

Misiunea transculturală

Textul de memorat: „Iată Robul Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu în care sufletul Meu 
îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El şi va vesti neamurilor judecata.” (Matei  
12:18)

Duminică

1. Ioan 4:4-30; 4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria,
5. a ajuns lângă o cetate din ţinutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care-l  
dăduse Iacov fiului său Iosif.
6. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, şedea lângă fântână. Era cam 
pe la ceasul al şaselea.
7. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. "Dă-Mi să beau", i-a zis Isus.
8. Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării.
9.  Femeia  samariteană  I-a  zis:  "Cum  Tu,  iudeu,  ceri  să  bei  de  la  mine,  femeie 
samariteană?" - Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. -
10. Drept răspuns, Isus i-a zis: "Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel  
ce-ţi zice: "Dă-Mi să beau!", tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie."
11. "Doamne", I-a zis femeia, "n-ai cu ce să scoţi apă, şi fântâna este adâncă; de unde ai  
putea să ai, dar, această apă vie?
12. Eşti Tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta şi a 
băut din ea el însuşi şi feciorii lui şi vitele lui?"
13. Isus i-a răspuns: "Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete.
14. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe 
care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică."
15. "Doamne", I-a zis femeia, "dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete şi să nu mai vin 
până aici să scot."
16. "Du-te", i-a zis Isus, "de cheamă pe bărbatul tău şi vino aici".
17. Femeia I-a răspuns: "N-am bărbat." Isus i-a zis: "Bine ai zis că n-ai bărbat.
18. Pentru că cinci bărbaţi ai avut; şi acela pe care-l ai acum nu-ţi este bărbat. Aici ai spus 
adevărul."
19. "Doamne", I-a zis femeia, "văd că eşti proroc.
20. Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta; şi voi ziceţi că în Ierusalim este locul  
unde trebuie să se închine oamenii."
21. "Femeie", i-a zis Isus, "crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui, nici pe  
muntele acesta, nici în Ierusalim.
22. Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci Mântuirea 
vine de la iudei.
23. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în  
duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.
24. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr."
25. "Ştiu", I-a zis femeia, "că are să vină Mesia (căruia I se zice Hristos); când va veni El,  
are să ne spună toate lucrurile."
26. Isus i-a zis: "Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt Acela."
27. Atunci au venit ucenicii Lui şi se mirau că vorbea cu o femeie. Totuşi niciunul nu I-a zis: 
"Ce cauţi?" sau: "Despre ce vorbeşti cu ea?"
28. Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în cetate şi a zis oamenilor:
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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.

2. Ioan 4:27; Atunci au venit ucenicii Lui şi se mirau că vorbea cu o femeie. Totuşi niciunul nu 
I-a zis: "Ce cauţi?" sau: "Despre ce vorbeşti cu ea?"

Luni

3. Matei 8:5-13; 5. Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga
6. şi-I zicea: "Doamne, robul meu zace în casă slăbănog şi se chinuie cumplit."
7. Isus i-a zis: "Am să vin şi să-l tămăduiesc."
8. "Doamne", a răspuns sutaşul, "nu sunt vrednic să intri  sub acoperământul meu; ci zi  
numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.
9. Căci şi eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostaşi, şi zic unuia: "Du-te!", şi se duce;  
altuia: "Vino!", şi vine; şi robului meu: "Fă cutare lucru!", şi-l face."
10. Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat şi a zis celor ce veneau după El: "Adevărat 
vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.
11. Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam,  
Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor.
12. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea 
dinţilor."
13. Apoi a zis sutaşului: "Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta." Şi robul lui s-a tămăduit chiar  
în ceasul acela.

Luca 7:1-10; 1. După ce a sfârşit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care-L 
asculta, Isus a intrat în Capernaum.
2. Un sutaş avea un rob la care ţinea foarte mult şi care era bolnav pe moarte.
3. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutaşul a trimis la El pe nişte bătrâni ai iudeilor,  
ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui.
4. Aceştia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul şi au zis: "Face să-i faci acest bine;
5. căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a zidit sinagoga."
6. Isus a plecat cu ei;  dar nu era departe de casă, când sutaşul a trimis la El pe nişte 
prieteni să-I spună: "Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub 
acoperământul meu.
7. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, şi robul 
meu va fi tămăduit.
8. Căci şi eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostaşi. Şi zic unuia: "Du-te!", şi 
se duce; altuia: "Vino!", şi vine; şi robului meu: "Fă cutare lucru!", şi-l face."
9. Când a auzit  Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul care 
mergea după El şi a zis: "Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare."
10. Când s-au întors acasă, trimişii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.

Marți

4. Marcu 5:1-20; 1. Au ajuns pe celălalt ţărm al mării, în ţinutul gadarenilor.
2. Când a ieşit Isus din corabie, L-a întâmpinat îndată un om care ieşea din morminte, 
stăpânit de un duh necurat.
3. Omul acesta îşi avea locuinţa în morminte, şi nimeni nu mai putea să-l ţină legat, nici  
chiar cu un lanţ.
4. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi şi cu cătuşe la mâini, dar rupsese 
cătuşele şi sfărâmase obezile, şi nimeni nu-l putea domoli.
5. Totdeauna, zi şi noapte, stătea în morminte şi pe munţi, ţipând şi tăindu-se cu pietre.
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6. Când a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat
7.  şi  a  strigat  cu  glas  tare:  "Ce am eu a  face cu  Tine,  Isuse,  Fiul  Dumnezeului  celui  
Preaînalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu, să nu mă chinuieşti!"
8. Căci Isus îi zicea: "Duh necurat, ieşi afară din omul acesta!"
9.  "Care-ţi  este numele?",  l-a  întrebat Isus.  "Numele meu este "legiune",  a  răspuns el, 
"pentru că suntem mulţi."
10. Şi Îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ţinutul acela.
11. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care păşteau.
12. Şi dracii L-au rugat şi au zis: "Trimite-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei."
13. Isus le-a dat voie. Şi duhurile necurate au ieşit şi au intrat în porci; şi turma s-a repezit  
de pe râpă în mare: erau aproape două mii, şi s-au înecat în mare.
14. Porcarii au fugit şi au dat de ştire în cetate şi prin satele vecine. Oamenii au ieşit să 
vadă ce s-a întâmplat.
15. Au venit la Isus, şi iată pe cel ce fusese îndrăcit şi avusese legiunea de draci, şezând 
jos îmbrăcat şi întreg la minte; şi s-au înspăimântat.
16. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit şi cu  
porcii.
17. Atunci au început să roage pe Isus să plece din ţinutul lor.
18. Pe când Se suia El în corabie, omul care fusese îndrăcit Îl ruga să-l lase să rămână cu 
El.
19. Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: "Du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut  
Domnul şi cum a avut milă de tine."
20. El  a plecat şi  a început să vestească prin Decapole tot  ce-i  făcuse Isus. Şi toţi  se 
minunau.

5. Matei  15:21-28; 21.  Isus,  după  ce  a  plecat  de  acolo,  S-a  dus în  părţile  Tirului  şi  ale 
Sidonului.
22. Şi iată că o femeie canaanită a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El: 
"Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac."
23. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat stăruitor: "Dă-i 
drumul, căci strigă după noi."
24. Drept răspuns, El a zis: "Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel."
25. Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând: "Doamne, ajută-mi!"
26. Drept răspuns, El i-a zis: "Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei!"
27.  "Da,  Doamne",  a  zis  ea,  "dar  şi  căţeii  mănâncă  firimiturile  care  cad  de  la  masa 
stăpânilor lor."
28. Atunci Isus i-a zis: "O, femeie, mare este credinţa Ta; facă-ţi-se cum voieşti." Şi fiica ei  
s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Miercuri

6. Luca 17:11-19; 11. Isus mergea spre Ierusalim şi a trecut printre Samaria şi Galileea.
12. Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi. Ei au stat departe,
13. şi-au ridicat glasul şi au zis: "Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!"
14. Când i-a văzut Isus, le-a zis: "Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!" Şi pe când se duceau, 
au fost curăţaţi.
15. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.
16. S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus şi I-a mulţumit. Era samaritean.
17. Isus a luat cuvântul şi a zis: "Oare n-au fost curăţaţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde 
sunt?
18. Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?"
19. Apoi i-a zis: "Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit."
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Joi

Ioan 12:20-23; 20. Nişte greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic,
21. s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat şi au zis: "Domnule, am 
vrea să vedem pe Isus."
22. Filip s-a dus şi a spus lui Andrei; apoi Andrei şi Filip au spus lui Isus.
23. Drept răspuns, Isus le-a zis: "A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului.
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