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«Numai metoda lui Hristos va aduce un 
succes real în încercarea de a ajunge
la inima oamenilor. Mântuitorul interacţiona 
cu oamenii ca unul care le
dorea binele. El Îşi arăta compasiunea faţă 
de ei, îngrijea de nevoile lor şi le
câştiga încrederea. Apoi le spunea “Urmaţi-
Mă!”» E.G.W. (Divina vindecare, pag. 98)

Mântuitorul Se apropia 
de oameni ca unul care 

le dorea binele.

Îşi arăta compasiunea 
faţă de ei.

Se îngrijea de nevoile 
lor.

Câștiga 
încrede-

rea oame-
nilor

Atunci le spunea: 
Urmează-mă

În această săptămână vom vedea cum se amesteca 
Isus cu oamenii pe care a venit să-i salveze, pentru a-
I putea urma exemplul.



«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?» (Luca 15:4)

Când Isus a fot acuzat că îi primește pe păcătoși (Luca 15:2), a 
povestit trei parabole pentru a ilustra dragostea lui Dumnezeu 
și interesul Său pentru mântuirea fiecăruia din noi.

Oaia pierdută și 
găsită

Luca 15:3-7
Drahma (leul) 

pierdută și găsită

Luca 15:8-10

Fiul pierdut și găsit

Luca 15:11-32

Fie că mergea direct să îl caute pe păcătos (ca în cazul femeii samaritence) sau 
acesta Îl căuta (precum Zacheu), Isus nu pierdea nici o ocazie pentru ca păcătoșii 
să găsească drumul spre mântuire.



«Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii?» (Matei 9:11)

Contrar fariseilor, care nu doreau să se 
contamineze prin contactul cu păcătoșii, 
Isus se amesteca cu aceştia, împărţindu-Și
viaţa socială cu ei. 

Când I-au reproșat comportamentul, Isus a 
trebuit să le arate păcătoșilor din Israel un 
principiu de bază al credinţei iudaice: «Căci 
bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de 
Dumnezeu mai mult decât arderi de tot!» 
(Osea 6:6).

Formele și ceremoniile nu pot fi mai 
importante decât modul în care îi tratăm 
pe ceilalţi. 

Pentru a reuși acest lucru trebuie să fim 
umili și să lăsăm Duhul Sfânt să ne ajute să 
fim buni cu cei care rănesc. 



«Pe câţi dintre cei care rătăcesc, i-ai căutat, iubite cititor,
şi i-ai adus înapoi în staul? Când întorci spatele celor ce ţi
se par că nu sunt simpatici, sau nepromiţători, îţi dai seama
că de fapt întorci spatele sufletelor pe care le caută Hristos?
Poate chiar atunci când te îndepărtezi de ei, poate că aceştia
au cea mai mare nevoie de înţelegerea ta. […] Mulţi dintre
aceştia pot fi câştigaţi pentru Hristos.

[…] Aceste suflete rătăcite pot apărea aspre şi
nepăsătoare; dar dacă ar fi avut şi ei aceleaşi avantaje pe
care alţii le-au avut, atunci ar fi dovedit şi ei mai multă
nobleţe sufletească şi un mai mare spirit de slujire. Îngerii
deplâng pe aceşti rătăciţi, îngerii plâng, în timp ce ochii
oamenilor sunt uscaţi şi inimile lor fără un pic de milă.

O, câtă lipsă de o profundă şi mişcătoare simpatie faţă de
sufletul ispitit şi greşit. O, cu cât avem mai mult nevoie de
spiritul Domnului Hristos, şi mai puţin, mult mai puţin de cel
al nostru.»

E.G.W. (Parabolele Domnului Hristos, pag. 191-192)



«Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău. Ei nu 
sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume.» (Ioan 17:15-16)

Când poporul lui Dumnezeu s-a amestecat cu lumea 
în trecut, a sfârșit prin a participa la păcatele ei 
(Numeri 25:1-3).

Pe de altă parte, ce bine ne facem nouă înșine dacă 
ne ascundem de ei pentru a nu fi contaminaţi de 
obiceiurile lor?

Suntem chemaţi să ne amestecăm cu lumea asemenea sării. 
Cum putem face acest lucru fără să ne pierdem gustul? 

În prieteniile noastre cu cei necredincioși trebuie să fim 
conștienţi în orice vreme de limitele pe care nu trebuie să le 
depășim.

Duhul Sfânt ne va ajuta să găsim 
punctele comune care să ne 
ajute să relaţionăm cu ei fără a 
renunţa la principiile noastre.



«Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea 
Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără 
şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără 
vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte 
lumini în lume» (Filipeni 2:13-15)

Trăind într-o lume coruptă, ne poate ispiti ideea de a ne căuta propria zonă de 
comoditate spirituală și să ajungem să fim «introvertiţi spiritual».

Dar suntem chemaţi să fim 
luminători care-i conduc pe 
alţii la cunoașterea lui 
Dumnezeu. Acest lucru nu se 
obţine dacă ne închidem în 
noi înșine. 

Încrezători în puterea lui 
Dumnezeu care lucrează în 
noi, vom împărţi mesajul cu 
această generaţie perversă. 



«Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea 
Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără 
şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără 
vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte 
lumini în lume» (Filipeni 2:13-15)

Care din aceste biserici consideri că își 
îndeplinește mai bine misiunea?



«Credincioșii din Antiohia au înțeles că Dumnezeu era gata să lucreze
în viața lor „după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea” (Filipeni 2, 13).
Trăind, așa cum era situația lor, în mijlocul unor oameni care părea că se
îngrijesc mai puțin de lucrurile de interes veșnic, ei au căutat să capteze
atenția celor cu inima sinceră și să dea o mărturie pozitivă despre Acela
pe care Îl iubeau și Căruia Îi slujeau. În lucrarea lor în umilință, ei au
învățat să depindă de puterea Spiritului Sfânt, care să facă rodnic
cuvântul vieții. Și astfel, în diferitele căi ale vieții, ei dădeau zilnic
mărturie despre credința lor în Hristos.

Exemplul urmașilor lui Hristos din Antiohia ar trebui să fie o inspirație
pentru fiecare credincios ce trăiește astăzi în marile orașe ale lumii. […]
Când asemenea lucrători se străduiesc să câștige suflete pentru Isus,
vor vedea că mulți, la care niciodată mai înainte nu se putea ajunge în
nici un alt chip, sunt gata să răspundă unei înțelepte străduințe
personale.»

E.G.W. (Faptele apostolilor, pag. 158)
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