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Studiul 3

Priveşte-i pe oameni prin ochii lui Isus!

Textul de memorat: „El le-a zis: «Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.»” (Matei 4:19)

Duminică, 12 iulie – A doua atingere

1. Marcu 8:22-26; 22. Au venit la Betsaida; au adus la Isus un orb şi L-au rugat să Se atingă de el.
23. Isus a luat pe orb de mână şi l-a scos afară din sat; apoi i-a pus scuipat pe ochi, Şi-a pus mâinile
peste el şi l-a întrebat: "Vezi ceva?"
24. El s-a uitat şi a zis: "Văd nişte oameni umblând, dar mi se par ca nişte copaci."
25. Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi; i-a spus să se uite ţintă; şi, când s-a uitat, a fost tămăduit şi a
văzut toate lucrurile desluşit.
26. Atunci Isus l-a trimis acasă şi i-a zis: "Să nu intri în sat şi nici să nu spui cuiva în sat."

Luni, 13 iulie – O lecţie greu de acceptat

2. Ioan 4:3-34; 3. Atunci a părăsit Iudeea şi S-a întors în Galileea.
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.
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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:
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.
31. În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănânce şi ziceau: "Învăţătorule, mănâncă!"
32. Dar El le-a zis: "Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoaşteţi."
33. Ucenicii au început să-şi zică deci unii altora: "Nu cumva I-a adus cineva să mănânce?"
34. Isus le-a zis: "Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.

Marţi, 14 iulie – Începe de acolo de unde te afli

3. Ioan 1:40,41; 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).

Ioan 6:5-11; 5. Isus Şi-a ridicat ochii şi a văzut că o mare gloată vine spre El. Şi a zis lui Filip: "De
unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceştia?"
6. Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că ştia ce are de gând să facă.
7. Filip I-a răspuns: "Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu două sute de lei, n-ar ajunge ca fiecare să
capete puţintel din ele."
8. Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis:
9. "Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz şi doi peşti; dar ce sunt acestea la atâţia?"
10. Isus a zis: "Spuneţi oamenilor să şadă jos." În locul acela era multă iarbă. Oamenii au şezut jos, în
număr de aproape cinci mii.
11. Isus a luat pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit
celor ce şedeau jos; de asemenea, le-a dat şi din peşti cât au voit.

Ioan 12:20-26; 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.
24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne
singur; dar dacă moare, aduce mult rod.
25. Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa
veşnică.
26. Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi
slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.

Miercuri, 15 iulie – Cum să lucrezi cu oamenii dificili

4. Matei 4:18,19; 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."
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Marcu 12:28-34; 28. Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă ştia că Isus răspunsese bine
saducheilor, a venit la El şi L-a întrebat: "Care este cea dintâi dintre toate poruncile?"
29. Isus i-a răspuns: "Cea dintâi este aceasta: "Ascultă Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un
singur Domn";
30. şi: "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi
cu toată puterea ta"; iată porunca dintâi.
31. Iar a doua este următoarea: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi." Nu este altă poruncă
mai mare decât acestea."
32. Cărturarul I-a zis: "Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este
altul afară de El
33. şi că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul şi cu toată puterea şi a iubi pe aproapele
ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele."
34. Isus a văzut că a răspuns cu pricepere şi i-a zis: "Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu."
Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.

Luca  23:39-43; 39.  Unul  din  tâlharii  răstigniţi  Îl  batjocorea  şi  zicea:  "Nu  eşti  Tu  Hristosul?
Mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi!"
40. Dar celălalt l-a înfruntat şi i-a zis: "Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă?
41. Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar Omul acesta
n-a făcut niciun rău."
42. Şi a zis lui Isus: "Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!"
43. Isus a răspuns: "Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai."

Joi, 16 iulie – Recunoaşterea oportunităţilor oferite de Dumnezeu

5. 2 Corinteni  2:12,13; 12.  Când am ajuns  la  Troa  pentru Evanghelia  lui  Hristos,  măcar  că  mi  se
deschisese acolo o uşă în Domnul,
13. n-am avut linişte în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit; de aceea, mi-am luat ziua
bună de la fraţi şi am plecat în Macedonia.

6. Faptele  8:26-38; 26.  Un înger  al  Domnului  a  vorbit  lui  Filip  şi  i-a  zis:  "Scoală-te  şi  du-te  spre
miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu."
27. Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace
a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine
28. se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia.
29. Duhul a zis lui Filip: "Du-te şi ajunge carul acesta!"
30. Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: "Înţelegi tu ce citeşti?"
31. Famenul a răspuns: "Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?" Şi a rugat pe Filip să
se suie în car şi să şadă împreună cu el.
32. Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: "El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără
glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura;
33. în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a
fost luată de pe pământ."
34. Famenul a zis lui Filip: "Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre
vreun altul?"
35. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus.
36. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: "Uite apă; ce mă împiedică să
fiu botezat?"
37. Filip a zis: "Dacă crezi din toată inima, se poate." Famenul a răspuns: "Cred că Isus Hristos este
Fiul lui Dumnezeu."
38. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.
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