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Studiul 12

Martori pentru Hristos
Nebunia lui Fulton

  1.   Pregătire

A. Sursa

Matei 5,3-12
„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este

Împărăţia cerurilor! Ferice de cei ce plâng, căci
ei vor fi mângâiaţi! Ferice de cei blânzi, căci ei
vor moșteni pământul! Ferice de cei flămânzi și
însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!
Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de
milă! Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor
vedea pe Dumnezeu! Ferice de cei împăciuitori,
căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! Ferice
de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor
este Împărăţia cerurilor! Ferice va fi de voi
când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă
vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și
neadevărate împotriva voastră. Bucuraţi-vă și
veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare
în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii,
care au fost înainte de voi.”

Galateni 2,20
„Am fost răstignit împreună cu Hristos, și

trăiesc..., dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește
în mine. Și viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o
trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a
iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine.”

Efeseni 2,10
„Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiţi

în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a
pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în
ele.”

Luca 7,33-35
„În adevăr, a venit Ioan Botezătorul, nici

mâncând pâine, nici bând vin și ziceţi: ’Are
drac.’ A venit Fiul omului, mâncând și bând și
ziceţi: ’Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un

prieten al vameșilor și al păcătoșilor.’ Totuși Înţe-
lepciunea a fost găsită dreaptă de toţi copiii ei.”

1 Tesaloniceni 4,1-3
„Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat de la noi

cum să vă purtaţi și să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, și
așa și faceţi, vă rugăm și vă îndemnăm în Nume-
le Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult în privinţa
aceasta. Știţi, în adevăr, ce învăţături v-am dat
prin Domnul Isus. Voia lui Dumnezeu este sfin-
ţirea voastră: să vă feriţi de curvie.”

(Veţi pasajele suplimentare din studiul
juniorilor.)

Conflict and Courage, pag. 92 „Lecţia prezen-
tată aici este valabilă în toate timpurile. De multe
ori, viaţa creștinului este asaltată de pericole și
datoria pare greu de împlinit. Imaginaţia ne înfă-
ţișează necazurile ce ne așteaptă și robia sau
moartea ce stă la pândă. Însă glasul lui Dum-
nezeu ne vorbește clar: ’Mergi înainte.’ Ar fi bine
să ascultăm de această poruncă, chiar dacă
ochii noștri nu pot zări în întuneric și chiar dacă
simţim că valurile reci ne cuprind picioarele.
Obstacolele care ne zădărnicesc înaintarea nu
vor dispărea niciodată dinaintea spiritului de
zăbavă și de îndoială. Cei care amână ascul-
tarea până la momentul în care fiecare umbră de
nesiguranţă va dispărea și până când nu va mai
rămâne niciun risc de a eșua sau de a suferi
înfrângerea nu vor asculta niciodată. Necredinţa
șoptește: ’Să așteptăm până sunt înlăturate
impedimentele și până când vom vedea clar ce
este de făcut’; însă credinţa ne îndeamnă să
înaintăm cu mult curaj, nădăjduind totul, crezând
totul.”

In Heavenly Places, pag. 168 – „Creștinul, așa
cum este el descris de Biblie, este o persoană
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diferită de lume în scopurile și practicile lui și
unită cu Hristos – deţinătorul păcii pe care nu-
mai Hristos poate să o dea, cel care descoperă
că bucuria Domnului este puterea lui și că bucu-
ria lui este deplină. Creștinii nu vor lăsa lumea să
piară neavertizată și nu vor sta fără să depună
efortul de a-i slava pe cei pierduţi... Cei care-L
iubesc cu adevărat pe Hristos... urmăresc fie-
care ocazie de a întrebuinţa mijloacele pe care
le au la dispoziţie pentru a face bine și pentru a
imita faptele lui Hristos. Ei nu vor ceda ispitelor
de a se alia cu lumea. Ei nu se vor alătura ordi-
nelor secrete și nu se vor angaja în legături cu
necredincioșii. Însă cei care nu sunt în întregime
de partea lui Hristos sunt controlaţi în mare
măsură de zicalele și obiceiurile lumii.”

B. Ce trebuie să se spună despre
subiectul „Martori pentru Hristos”
Mărturisirea înseamnă împărtășirea credinţei

noastre cu ceilalţi. Este o activitate individuală.
Din acest motiv, ea ia forme diferite pentru
fiecare persoană. O formă care este considerată
ușoară de cineva va fi dificilă pentru altcineva.
Cu toţii trebuie să pășim din când în când dincolo
de zona de confort personal ca să creștem, însă
juniorii au o nevoie specială de a fi susţinuţi și
încurajaţi, astfel încât impedimentele mărturisirii
să fie trepte spre dezvoltare, și nu obstacole.

Nu este ușor să iei poziţie pentru adevăr și să
mărturisești. Te expui ridiculizării și criticilor al-
tora. Juniorii trebuie să știe că instructorii și li-
derii lor îi sprijină în activitatea de mărturisire. Ei
trebuie să trăiască într-o atmosferă care să îi
încurajeze să-și asume riscul și să mărturiseas-
că. Ideile lor trebuie luate în serios și, acolo unde
este posibil, trebuie implementate. Ei sunt viitorul
bisericii noastre și ar trebui să li se ofere ocazia
de a conduce lucrarea de mărturisire pentru a
câștiga experienţă.

În lumea contemporană, numai pentru simplul
fapt că Îl urmează pe Hristos, tinerii pot fi priviţi
ca fiind demodaţi, chiar dacă nu participă la
evanghelizări propriu-zise. Ei trebuie să știe că
fac parte dintr-un cadru mai larg, care nu se
aseamănă cu lumea, dar care există pentru a-i
conduce pe oameni la Hristos. În acest cadru, ei
nu sunt nebuni, ci prinţi.

C. Încotro ne îndreptăm cu subiectul
„Martori pentru Hristos”
În această lecţie, ne propunem ca elevii:

1. să-și descopere stilul personal de mărturisire;
2. să stabilească moduri în care pot ieși din

zona de confort personal și să încerce
activităţi noi de mărturisire;

3. să fie pregătiţi să facă faţă împotrivirilor ca
urmași ai lui Hristos și să înveţe cum să
reacţioneze.

D. Materiale necesare

Introducere:
Activitatea A: zaruri, o listă cu activităţi

incomode sau chiar ciudate pentru vârsta lor (să
cânte un cântecel, să facă o tumbă, să sară ca
mingea, să recite o poezie etc.; aveţi nevoie de
12 activităţi în total).

Activitatea B: bomboane cu ambalaje co-
lorate diferit.

Conexiune
Biblia, studiul pentru juniori

Aplicaţie
Tablă

  2.   O punte de legătură

A. Ce știm deja

Pe parcursul celor zece minute în care se
adună juniorii:
1) Întrebaţi-i ce text au ales să memoreze din

secţiunea de miercuri a studiului lor. Oferiţi-le
ocazia de a spune textul din memorie.

2) Oferiţi-le ocazia de a citi ce au scris la secţi-
unea pentru luni a studiului. Întrebaţi-i care
sunt pasajele care nu reflectă viaţa crești-
nului. Este posibil ca citatele de această na-
tură să nu apară în fiecare lecţie.

3) Recapitulaţi răspunsurile pe care le-au dat la
scenariul propus la secţiunea pentru dumi-
nică a lecţiei. Dacă este posibil, descărcaţi
răspunsurile de pe site-ul (http://RealTimeFaith.
adventist.org). Luaţi în discuţie o gamă cât
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mai mare de răspunsuri, încheind cu gânduri
de la secţiunea „Ce trebuie să se spună de-
spre...” din ghidul anterior pentru instructori.
Dacă aveţi un colectiv mare, invitaţi niște

adulţi care să parcurgă această secţiune în
grupe mai mici.

B. Alte elemente ale Școlii de Sabat

• cântare
• momentul veștilor misionare
• raportul Școlii de Sabat

  3.   Introducere
Notă: Construiţi-vă propriul program, folosind

opţiunile din secţiunile următoare: Introducere,
Conexiuni, Aplicaţie și Încheiere. Nu uitaţi însă că
juniorii au nevoie de activităţi interactive (partici-
pare activă și în raport unii cu alţii) și de studie-
rea Cuvântului lui Dumnezeu. Alegeţi un moment
în care să le distribuiţi copiile după studiul lor
sau să le atrageţi atenţia asupra materialului din
studiu.

A. Activitate introductivă

Pe locuri
Spuneţi: Nu știţi niciodată când vi se va cere

să ieșiţi puţin din zona de confort personal.
Dacă vă obișnuiţi cu acest lucru atunci când
sunteţi de faţă cu unii dintre cunoscuţii voștri,
vă va fi mai ușor să răspundeţi provocărilor noi.

Fiţi gata
Spuneţi-le juniorilor că toţi vor avea șansa de

a arunca zarurile. Li se prezintă lista cu activităţi,
iar ei trebuie să facă activitatea care cores-
punde cu numărul indicat de zaruri. Dacă nu pot
face o anumită activitate (de exemplu: o fată
care poartă fustă nu poate face o tumbă), pot să
dea din nou cu zarurile.

Start
Spuneţi: V-aţi întrebat vreodată ce aţi face

dacă aţi avea șansa de a mărturisi spontan?
V-aţi întrebat vreodată dacă veţi putea face faţă
momentului? Extinderea limitelor zonei perso-
nale de confort nu este întotdeauna plăcută, dar
este un bun prilej de creștere. Astăzi vom în-

cerca exact acest lucru. Când aruncaţi zarurile,
trebuie să faceţi activitatea de pe această listă
care poartă cifra indicată de zaruri.

Concluzie
Întrebaţi: Cum v-aţi simţit când aţi făcut

aceste activităţi care pentru ceilalţi juniori sunt
incomode? Ce este mai stânjenitor: să îţi ima-
ginezi că le faci sau să le faci efectiv? Dacă
v-aș cere să le faceţi din nou, vă va fi mai ușor?
Cum vă ajută această ieșire din zona de confort
personal să creșteţi? Cum putem aplica această
activitate la viaţa voastră spirituală?

B. Activitate introductivă

Pe locuri
Spuneţi: Lucrarea misionară sună pentru unii

înspăimântător. Însă ea înseamnă, de fapt, să
vorbești despre credinţa ta cu altcineva. Mai
simplu spus, ea înseamnă a sta de vorbă cu
cineva despre modul în care Isus îţi demon-
strează că te iubește.

Fiţi gata
Formaţi perechi și daţi-i fiecăreia câteva

bomboane cu ambalaj de diverse culori.
Spuneţi-le să ia bomboanele și să le așeze una
peste alta între ei. Pentru ca să poată lua o
bomboană, un junior trebuie să îi vorbească (să
mărturisească) partenerului lui (vezi activitatea
de mai jos). Dacă vreţi să măriţi miza, stabiliţi un
număr de puncte pentru bomboanele de diferite
culori și rugaţi persoana care ascultă mărturia
să ofere un punctaj partenerului și să aleagă o
anumită bomboană cu care să îl răsplătească.
Scopul este să adune cât mai multe puncte.

Start
Spuneţi: Definiţia simplă a mărturisirii este

aceasta: a sta de vorbă cu cineva despre Isus.
Acest lucru nu trebuie să vă înspăimânte sau să
vă neliniștească. Este ca și cum i-aţi povesti
cuiva despre unul dintre prietenii voștri. Însă, în
cazul acesta, ceea ce spuneţi poate salva viaţa
unui om pentru veșnicie. Voi puteţi fi un colac
de salvare trimis de Cer, prin simplul fapt că i-L
prezentaţi cuiva pe Isus. Cu toţii avem experien-
ţe în care Isus ne-a ajutat. Povestiţi-vă unii
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altora o experienţă în care Isus a făcut ceva
pentru voi. (Adăugaţi aici instrucţiunile
referitoare la punctajul bomboanelor de diferite
culori.)

Concluzie:
Întrebaţi: Ce părere aveţi despre experienţe-

le partenerilor voștri? Vi se par interesante? V-aţi
dorit să aflaţi detaliile? Care dintre declaraţii au
fost cele mai interesante? Aţi aflat ce puteţi să
spuneţi și ce nu este bine să spuneţi?

Întrebaţi: Dacă aţi avea o singură ocazie de a
mărturisi cuiva despre Isus, ce i-aţi spune? De
ce este experienţa ta importantă pentru alţi
oameni?

C. Ilustraţie introductivă
În propriile cuvinte, prezentaţi următoarea

analogie:
Carmen își aduce Biblia la școală. Uneori

citește din ea în timpul orelor de lectură. Când se
ivește ocazia, ea stă de vorbă cu prietenii ei ne-
credincioși despre Isus. Este de multe ori luată în
derâdere, dar parcă nici nu-i pasă. Nu se răzbu-
nă, doar zâmbește și pleacă mai departe. Prie-
tenii ei creștini sunt de părere că ar trebui să
stea în banca ei și să nu mai iasă în evidenţă;
comportamentul ei îi face să se simtă stânjeniţi.
De asemenea, ei se îngrijorează că ea nu va fi
niciodată simpatizată și că toată lumea o va
considera o nepricepută.

Concluzie:
Întrebaţi: Ce i-aţi spune lui Carmen? Cum v-aţi

simţi dacă ar fi prietena voastră? Face ea ceva
ieșit din comun? De ce este luată în derâdere?
Cum ar trebui ea să reacţioneze la opiniile al-
tora faţă de ceea ce face? Creștini fiind, care ar
trebui să fie atitudinea noastră faţă de opiniile
altora? Cum ar trebui să reacţionăm atunci când
se consideră că avem o poziţie radicală sau că
suntem nepricepuţi?

  4.   Conexiune

A. Conexiunea cu Împărăţia

Prezentaţi următoarele idei în propriile
cuvinte:

Cu siguranţă că agenţii speciali ai Împărăţiei
lui Dumnezeu nu sunt pasivi. Ei sunt cei care ies
în faţă și fac ceea ce le cere Dumnezeu pentru a
răspândi Evanghelia. Ei sunt aceia care sunt
gata să facă tot ce este necesar pentru salvarea
sufletelor. Din această cauză, ei sunt niște agenţi
speciali. Ei au de îndeplinit o misiune.

Pavel ne spune în Galateni 2,20: „Am fost
răstignit împreună cu Hristos și trăiesc..., dar nu
mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viaţa,
pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în cre-
dinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a
dat pe Sine Însuși pentru mine.” Nu trăim pentru
noi înșine pe această planetă. Trăim pentru
Dumnezeu, care ne-a pus aici și care va veni
într-o zi să ne ducă acasă. Pământul se asea-
mănă cu Titanicul: a dat peste un aisberg
(Satana) și acum se scufundă. Însă sunt bărci
suficiente de salvare. Pe Titanic, mulţi oameni
și-au pierdut viaţa nu fiindcă nu erau destule
bărci de salvare, ci fiindcă nu s-au urcat în ele.
Sarcina noastră în această misiune specială
este să-i ajutăm pe oameni să se urce în bărci.
Ce vă propuneţi să faceţi în acest scop?

Întrebaţi: Puţini oameni de pe Titanic s-au
urcat în bărcile de salvare. Cum credeţi că se
simţeau ei când îi vedeau pe ceilalţi călători
înecându-se, printre aceștia aflându-se și soţii,
soţiile, copiii lor? (Au regretat că nu i-au ajutat
pe mai mulţi să se urce în bărci; erau triști.) Cum
credeţi că ne vom simţi când cunoscuţii noștri
și cei dragi ai noștri vor fi pierduţi din cauză că
nu le-am spus despre Isus? (Vom regreta că nu
le-a zis nimic atunci când am avut ocazia. Ne
vom da seama că o clipă de rușine nu este nimic
în comparaţie cu moartea veșnică.) Ce credeţi
că le-au spus cei care se înecau persoanelor
care se aflau deja în bărci? („De ce nu ne-aţi
ajutat? Nu v-a păsat de noi?”)

B. Conexiunea cu ilustraţia lecţiei
În prealabil, rugaţi pe cineva să citească sau

să povestească ilustraţia din secţiunea pentru
Sabat a studiului.

Prezentaţi următoarele idei în propriile cuvinte:
Unii oameni vor crede că ne-am pierdut

minţile atunci când vom declara ceea ce cre-
dem și când vom face ce ne dictează conștiinţa.
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Colegii voștri de școală s-ar putea să creadă că
sunteţi ciudaţi sau nebuni. S-ar putea să își bată
joc de voi, la fel cum s-a întâmplat cu Noe sau cu
Robert Fulton. Însă, mulţumită lui Noe, neamul
omenesc a fost salvat. Cu toţii ne tragem din
acest bărbat curajos, care a acceptat să fie
obiectul batjocurii oamenilor care îl credeau
nebun pentru că Îl urma pe Hristos.

Toţi cei care au călătorit cu un alt mijloc de
transport în afară de barca cu vâsle, pe jos sau
cu calul îi pot mulţumi lui Robert Fulton, care a
încercat noi metode de transport în ciuda faptu-
lui că era considerat nebun. Fulton nu știa dina-
inte că invenţia lui avea să funcţioneze, dar a
fost gata să riște și să încerce.

Întrebaţi: Ce i-a dat putere lui Fulton să îndu-
re batjocura și ridiculizarea din partea oameni-
lor, a familiei și a prietenilor lui și să continue
să încerce o invenţie despre care nimeni nu
credea că va merge? (Credea în el însuși. Cre-
dea în ideea aceasta. Nu-i păsa ce zicea lumea.)
Când trecem prin clipe neplăcute, când alegem
să Îl urmăm pe Hristos într-o anumită situaţie,
dând astfel mărturie, în ce ar trebui să credem
și care ar trebui să fie preocuparea noastră? (În
Dumnezeu. În noi. Ar trebui să ne pese numai de
rezultatele veșnice, nu de părerea oamenilor
despre noi.)

C. Conexiunea cu viaţa

Prezentaţi următorul scenariu:
Grupul de tineri din care faci parte a luat de-

cizia de a face lucrare misionară la un magazin
mare din localitatea voastră. Și-au propus să le
ofere oamenilor broșuri și toţi cei care doresc își
pot prezenta la microfon experienţa personală.
Problema este că la magazinul respectiv vin
multe cunoștinţe de-ale tale și ţi-este teamă că
te vor vedea. Nu ar trebui să-ţi fie rușine, nu-i
așa? Și totuși te simţi stânjenit la gândul acesta.
Ce vei face?

Daţi-i fiecărui junior unul dintre cele patru
versete de mai jos. Rugaţi-i să formeze echipe în
funcţie de versetele pe care le-au primit. Rugaţi
fiecare echipă să discute ce spune versetul lor
despre subiectul de astăzi. Apoi cereţi-le să-și
prezinte gândurile celorlalte echipe. Comenta-
riile la următoarele versete vă vor ajuta să
conduceţi discuţia.

Evrei 11,7
În timpul activităţii echipei care are acest text,

spuneţi: Când Dumnezeu i-a cerut lui Noe să
construiască o arcă în mijlocul unei câmpii, oa-
menii au crezut că este nebun. Noe nu a putut
să se consoleze nici măcar cu gândul că umili-
rea pe care a îndurat-o a putut fi de folos unui
suflet din afara familiei lui. Nimeni altcineva nu
a urcat în arcă. Ce ne spune acest lucru despre
mărturisire? (Noi suntem răspunzători numai
pentru lucrarea de mărturisire; Dumnezeu este
răspunzător pentru salvare. Nu ar trebui să lăsăm
ca stânjeneala să ne împiedice să mărturisim.)

Marcu 16,15
În timpul activităţii echipei care are acest text,

spuneţi: Cu siguranţă că și ucenicii au întâmpi-
nat multe batjocuri din partea oamenilor, iar
unii chiar au încercat să îi omoare. Dar acest
lucru nu i-a împiedicat să meargă mai departe.
Cum ar trebui să reacţionăm noi? (Nu contează
ce cred oamenii sau modul în care se poartă cu
noi. Trebuie doar să fim gata să facem ceea ce
ne cere Dumnezeu.)

Matei 13,53-58
În timpul activităţii echipei care are acest text,

spuneţi: Oamenii care Îl cunoșteau pe Isus au
râs de El și nu L-au luat în serios mai mult decât
alţii. De ce se întâmplă așa? (Nu puteau să
accepte că cineva care a crescut printre ei ar
putea să știe mai multe decât ei.) Cum ar trebui
să îi tratăm pe oamenii pe care îi cunoaștem,
care nu ne iau în serios și care ne ridiculizea-
ză? (Ar trebui să ne purtăm faţă de ei cu respect
și cu amabilitate. Nu ar trebui să-i dispreţuim
pentru că „știm mai multe decât ei”. Ar trebui să
fim preocupaţi în mod sincer de ei, pentru a
înţelege cum să le purtăm de grijă. Ar trebui să
avem răbdare cu ei.)

1 Împăraţi 17,1
În timpul activităţii echipei care are acest text,

spuneţi: Ilie și-a asumat un mare risc atunci
când i-a spus regelui Ahab că nu va mai ploua
până va spune el. Dacă ar fi plouat în acel timp,
ceilalţi l-ar fi considerat un nebun. Cât de impor-
tant este să știm că Îl urmăm pe Dumnezeu, și nu
pe altcineva? (Este lucrul cel mai important.)
Dacă Dumnezeu ne cere să ne asumăm un risc,
așa cum i-a cerut lui Ilie, care ar fi reacţia
noastră? (Dacă suntem siguri că Dumnezeu ne
cere un lucru riscant, El ne va da și curajul și
puterea necesară pentru a ni-l asuma.)
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  5.   Aplicaţie

A. Activitate aplicativă

Cereţi-le juniorilor să alcătuiască o listă cu
posibilele ocazii de a da mărturie. Aici nu se
include numai oferirea de materiale tipărite etc.
Ocaziile de a da mărturie sunt și situaţiile în care
facem ceea ce ne cere Dumnezeu, chiar dacă
asta va însemna să mergem împotriva curentului.
De exemplu: ești în cantina școlii și alegi să stai
la masă cu un coleg nou, și nu cu prietenii tăi, ca
de obicei.

Scrieţi pe tablă ideile juniorilor. Încurajaţi-i să
iasă din zona lor de confort personal și să se
gândească la o varietate de ocazii prielnice
misiunii. După ce aţi alcătuit o listă suficient de
lungă, votaţi activităţile la care ar participa cei
mai mulţi dintre ei. Dacă este posibil, alcătuiţi un
plan ca să organizaţi împreună o astfel de
activitate.

Subliniaţi că secţiunea de vineri a studiului lor
de săptămâna aceasta îi va încuraja să aplice
această activitate de „extindere a limitelor per-
sonale” în viaţa lor de zi cu zi.

Concluzie
Întrebaţi: Care dintre aceste activităţi vă inte-

resează cel mai mult? (Răspunsurile vor varia.)
Care dintre ele vă interesează cel mai puţin?
(Răspunsurile vor varia.) Dintre activităţile care
vă interesează cel mai puţin, ce aţi putea să fa-
ceţi ca să o aplicaţi treptat? (Am putea, la înce-
put, să participăm undeva în umbră, am putea
ajuta la activitatea de plănuire sau într-un alt loc
unde nu suntem implicaţi în mod direct.) Cum veţi
putea să vă daţi seama dacă unele activităţi vi
se potrivesc, și altele nu? (Dumnezeu îmi va spu-
ne în rugăciune; mă voi simţi întotdeauna stânjenit
când voi încerca să fac ceva în acea direcţie.)

B. Întrebări aplicative

1. Vă pot ajuta tipurile de activităţi care vă plac
să vă daţi seama ce formă de lucrare misio-
nară vreţi să adoptaţi?

2. Cum vă daţi seama când ieșiţi din zona de
confort personal sau când vă impuneţi să
faceţi ceva care nu vă place? Care este linia
de demarcaţie?

3. În ce fel puteţi extinde limitele zonei de con-
fort personal fără să forţaţi nota?

4. Discutaţi despre câteva metode în care puteţi
să le răspundeţi celor care vă critică stilul de
mărturisire și care consideră că sunteţi
radical sau prea zelos în privinţa mărturisirii
credinţei.

5. Dacă ar fi să faceţi ceva nebunesc sau
neobișnuit ca să vă mărturisiţi credinţa, care
ar fi acel lucru?

6. Gândiţi-vă la câteva răspunsuri posibile la
criticile pe care vi le aduc prietenii care
consideră că o să vă faceţi de râs.

7. Cum puteţi primi sfaturile lui Isus atunci când
nu sunteţi siguri în ce mod vrea El să
îndepliniţi o anumită activitate? Cum putem
să-L auzim cel mai bine?

8. Ar trebui să discutăm cu Isus înainte de a da
mărturie? De ce da sau de ce nu?

  6.   Încheiere

Rezumat
În propriile cuvinte, concluzionaţi cu

următoarele idei:
Nu există o singură metodă bună de a-L urma

pe Isus și de a da mărturie despre El. Fiecare om
are o anumită individualitate și anumite talente.
Ceea ce unora li se pare imposibil de făcut,
pentru alţii este numai firesc. Cu ajutorul lui
Dumnezeu, al părinţilor, profesorilor și pastorului
tău, poţi decide ce activităţi de mărturisire ţi se
potrivesc.

La urma urmei, ceea ce contează este să
trăim pentru Hristos și să Îl iubim cu toată ener-
gia pe care o avem. Când facem așa, ceilalţi s-ar
putea să ne considere nebuni pentru Hristos.
S-ar putea să râdă de noi. Dar nu suntem singuri.
Oamenii îi acuzau pe ucenicii care erau plini de
Duhul Sfânt că erau beţi. Ei au spus că Isus
mânca mult și că era beţiv. Chiar dacă oamenii
nu ne înţeleg, nu trebuie să ne preocupe lucrul
acesta. Ceea ce este important este să ieșim și
să mărturisim. Dumnezeu va avea grijă de restul.
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Materialul pentru elevi

18 iunie 2016 Martori pentru Hristos
Textul-cheie: Alege unul dintre textele de la

secţiunea pentru miercuri a lecţiei. Notează-l
aici și memorează-l săptămâna aceasta.
� _______________________________________

________________________________________
________________________________________

Nebunia lui Fulton
(Aceasta este doar o ilustraţie. Ce legătură

există între ea și textele biblice de la secţiunea
de miercuri?)

Robert Fulton era un nebun. Toţi spuneau
acest lucru. Sărmanul și nătângul de el credea
că un vas putea fi pus în mișcare de forţa abu-
rilor. Până în 1807, an în care Fulton își propuse-
se să facă prima călătorie cu Clermont, motoa-
rele cu aburi puseseră în mișcare fabrici de
textile (la începutul anilor 1700), dar nu și bărci.
Prin urmare, omul acesta nu era altceva decât
un nebun. Ideea că ar mai putea și altceva în
afara vântului să propulseze o ambarcaţiune era
ridicolă, absurdă și de-a dreptul prostească.
Când vorbeau despre vasul lui Fulton, și vorbeau
despre el foarte mult, oamenii îi spuneau
Nebunia lui Fulton, și nu Clermont.

Probabil că, în timp ce-și construia vasul,
Fulton a înţeles ce a simţit Noe când a construit
arca. Nimeni nu îl credea. Nimeni nu credea că
va reuși. Chiar și prietenii și familia, care au ac-
ceptat în cele din urmă să ia parte la prima călă-
torie a vasului Clermont, se așteptau să sară în
aer din moment în moment. Mai târziu, Fulton
povestea că citea pe faţa lor numai neliniște și
aproape că îi părea rău de efortul pe care îl
depusese pentru a construi vasul.

Primul drum a fost de la New York la Albany,
pe fluviul Hudson, împotriva curentului. Clermont
nu era un iaht, ca să se strecoare cu ușurinţă.
Avea fundul plat și pupa pătrată. Avea aproxi-
mativ 45 m lungime și 5 m lăţime și avea vâsle

instalate pe partea laterală. Avea vele, dar erau
prevăzute numai pentru cazuri de urgenţă, iar
Fulton probabil se gândise că în acest fel avea
să le mai liniștească frica. Atunci când a fost
lansat vasul la apă, oamenii spuneau că seamănă
cu o moară cocoţată pe o plută care a luat foc.

Vasul înainta învolburând apa și, după 24 ore,
s-a oprit în satul Clermont, al cărui nume îl purta.
A doua zi, după o petrecere în cinstea călătoriei
inaugurale, a plecat mai departe pe fluviul
Hudson, ajungând la Albany în jurul orei 5 după-
amiază, unde a fost întâmpinat de o mulţime de
oameni, în frunte cu guvernatorul. Nebunia lui
Fulton făcuse imposibilul. Parcursese 150 de mile
marine în aproape 32 de ore, având o viteză
medie de cca 5 mile pe oră. La vremea aceea, o
goeletă parcurgea aceeași distanţă în patru zile.

Fulton a iniţiat o revoluţie în domeniul mijloa-
celor de transport, pentru că a dorit să își asume
riscul de a părea un nebun care aleargă după
cai verzi și pentru că a făcut ce știa că se poate.

1. Duminică

Iată părerea mea
� Tinerii din comunitatea ta și-au propus

să cânte în parcul din localitate din dorinţa de a
le prezenta oamenilor dragostea lui Dumnezeu.
Nu prea te pricepi la muzică și știi că, de obicei,
colegii tăi de clasă vin în parcul respectiv. Ce
părere își vor face ei despre tine? Ar fi mai bine
să te prefaci că ţi-e rău și să spui că nu poţi
participa? Sau mai degrabă îţi învingi teama și
mergi?

� Unele activităţi misionare îţi dau un
sentiment de stânjeneală. Ar fi totuși bine să te
implici? Da sau nu? De ce? De unde știi când
depășești cadrul în care te simţi confortabil sau
când participi la o activitate care nu ţi se
potrivește?

� Conectează-te la http://RealTimeFaith.
adventist.org pentru a-ţi posta răspunsul. Fii
deschis și onest. Exprimă-ţi părerea.
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2. Luni

Ce încearcă ei să spună?
Oameni diferiţi, opinii diferite. Unele dintre ci-

tatele de mai jos sunt concepţiile unor adevăraţi
cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu; altele nu
sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează
aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în
Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din
secţiunea Dumnezeu spune..., scrie o frază care
să conţină convingerea ta personală. Fii pregătit
să o citești la Școala de Sabat.

� „Omul care susţine mereu că nu este
nebun are de obicei propriile îndoieli.” – Wilson
Mizner, scenarist american contemporan

� „Înaintea lui Dumnezeu suntem cu toţii la
fel de înţelepţi și la fel de nebuni.” – Albert
Einstein, fizician american (născut în Germania),
care a trăit în secolele XIX-XX

� „Nebunia este bună pentru spirit. Dorinţa
de a nu părea nebun este una dintre poverile pe
care le poartă tinerii; pe măsură ce îmbătrânim,
ne eliberăm de ea tot mai mult și înaintăm în
neghiobia noastră, cântând Gratia Dei sum quod
sum.” – John Updike (n. 1932), scriitor și critic
american („Gratia Dei sum quod sum” înseamnă
„Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce
sunt”.)

� „Cel care întreabă este prost cinci
minute, dar cel care nu întreabă rămâne prost
toată viaţa.” – Proverb chinezesc

� „Nu există niciun nebun care să nu aibă
dreptate într-un fel sau altul.” – Proverb irlandez

� „Întotdeauna vei pierde 100% din
loviturile pe care nu le dai la poartă.” – Wayne
Gretzky, fost jucător canadian de hochei

Notează propriul citat
Ce spun eu...

� _______________________________________
________________________________________
________________________________________

3. Marţi

Ce importanţă are pentru mine?
� De multe ori, adolescenţii se găsesc în

faţa unei alegeri dificile. De o parte sunt cei care

vor să arate prin înfăţișarea lor cine sunt (prin
haine, prin coafură, prin prietenii pe care și-i
aleg, prin ceea ce au, prin activităţile la care
participă, prin muzica pe care o ascultă sau
cântă). De partea cealaltă sunt cei care nu vor
să iasă în evidenţă cu nimic. Ei preferă să se
conformeze lucrurilor cunoscute și acceptabile.
Odată va trebui să alegi și tu de care parte vrei
să fii.

� Uneori alegem în mod conștient în care
categorie să ne încadrăm, împinși de dorinţa de
a fi diferiţi și de a ne manifesta unicitatea sau de
dorinţa puternică de a trece neobservaţi. Alege-
rea pe care o vei face va depinde de tipul de
personalitate pe care îl ai, care va avea efect
asupra modului în care te vei adapta activităţilor
din școală și din biserică. Chiar acum poţi ob-
serva că unele activităţi misionare nu te îmbie, în
timp ce altele te atrag ca un magnet și îţi stâr-
nesc dorinţa de a le vorbi altora despre Hristos.
Poţi ţine cont de aceste sentimente, ca să începi
să-ţi dai seama ce activitate misionară ţi se
potrivește.

� Dumnezeu ne cere să-L mărturisim, dar
nu ne spune și cum. Putem să alegem să fim în
prima linie și să Îl mărturisim cu entuziasm ori să
stăm în culise, unde să îndeplinim o lucrare la fel
de importantă. Tot ce contează este să facem o
activitate pentru care ne simţim potriviţi. Deși
uneori este benefic – și chiar distractiv! – să îţi
depășești limitele, vei avea cea mai mare
eficienţă în domeniul în care te simţi cel mai
confortabil.

� A sosit timpul să afli mai multe despre
activitatea misionară care ţi se potrivește.
Asumă-ţi riscul și implică-te în mai multe tipuri de
activităţi. Încearcă să cânţi într-un grup sau să le
oferi altora cărţi religioase, chiar dacă aceste
activităţi nu îţi plac prea mult. Îndrăznește să riști
pentru Dumnezeu și vezi ce se întâmplă. S-ar
putea să descoperi că ţi se potrivesc anumite
activităţi misionare la care nici nu te gândeai.

4. Miercuri

Dumnezeu spune...

� Evrei 11,7
„Prin credinţă, Noe, când a fost înștiinţat de

Dumnezeu despre lucruri care încă nu se
vedeau și, plin de o teamă sfântă, a făcut un
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chivot ca să-și scape casa; prin ea, el a osândit
lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii, care
se capătă prin credinţă.”

� Evrei 10,37-39
„’Încă puţină, foarte puţină vreme’ și ’Cel ce

vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va
trăi prin credinţă, dar, dacă dă înapoi, sufletul
Meu nu găsește plăcere în el.’ Noi însă nu sun-
tem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci
din aceia care au credinţă pentru mântuirea
sufletului.”

� Marcu 16,15
„Apoi le-a zis: ’Duceţi-vă în toată lumea și

propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.’”

� Luca 19,9.10
„Isus i-a zis: ’Astăzi a intrat mântuirea în casa

aceasta, căci și el este fiul lui Avraam. Pentru că
Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce
era pierdut.’”

� Filipeni 3,8
„Ba încă, și acum privesc toate aceste lucruri

ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al
cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru
El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca
să câștig pe Hristos.”

� Filipeni 1,21
„Căci pentru mine, a trăi este Hristos și a muri

este un câștig.”

� Luca 6,20-23
„Atunci, Isus Și-a ridicat ochii spre ucenicii

Săi și a zis: ’Ferice de voi, care sunteţi săraci,
pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voas-
tră! Ferice de voi, care sunteţi flămânzi acum,
pentru că voi veţi fi săturaţi! Ferice de voi, care
plângeţi acum, pentru că voi veţi râde! Ferice de
voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre
ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca
ceva rău, din pricina Fiului omului! Bucuraţi-vă
în ziua aceea și săltaţi de veselie, pentru că
răsplata voastră este mare în cer; căci tot așa
făceau părinţii lor cu prorocii.’”

5. Joi

Ce îmi spune acest lucru?
� Când vine vorba de activitatea

misionară, cei mai mulţi oameni au deja o părere
despre modul în care ar trebui să fie făcută. Unii
s-ar putea să te critice pentru că ești prea în pas
cu lumea sau că nu ești în pas cu lumea, alţii că
ești prea radical sau că nu ești suficient de
radical, iar alţii că ești prea sigur pe tine sau că
ești insuficient de sigur pe tine. Toţi sunt experţi.
Dar nu uita: modul în care îţi împărtășești
credinţa îl hotărăști împreună cu Dumnezeu.

� Dacă ești criticat pentru modul în care
mărturisești, stai de vorbă cu cei în care ai
încredere: cu părinţii, cu pastorul și cu liderul de
tineret. Cere-le sfatul. E posibil ca metodele tale
să necesite o modificare. Fii deschis faţă de
sugestiile lor. Iar în cazul în care critica adusă nu
este constructivă, ei te pot susţine și te pot ajuta
să te confrunţi cu cel care te critică.

� Când mărturisești, te afli în prima linie a
luptei. În război, soldaţii din primele linii se află în
bătaia puștii. Și în lupta spirituală este la fel.
Atacurile cele mai intense ale lui Satana se vor
abate asupra trupelor lui Dumnezeu care fac cel
mai mult bine. Pregătește-te pentru aceasta prin
rugăciune. Numai rugăciunea și comunicarea
deschisă cu Dumnezeu vor reuși să învingă
atacurile celui rău. Însă vestea cea bună este că
războiul a fost deja câștigat.

6. Vineri

Cum procedez?
� Acceptă provocarea. Fă o listă cu trei

activităţi misionare în care te poţi implica chiar
acum.

1. ___________________________________
_____________________________________

2. ___________________________________
_____________________________________

3. ___________________________________
_____________________________________
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Alege una dintre activităţile de mai sus pentru
îndeplinirea căreia va trebui să-ţi depășești
limitele confortului personal, ceva ce nu-ţi place
în mod obișnuit sau care crezi că este prea mult
pentru tine. Încearcă săptămâna aceasta să
mărturisești în acest mod, iar apoi notează-ţi
gândurile în spaţiile de mai jos.

Ce am făcut: ___________________________
______________________________________

Ce cred despre această activitate:
______________________________________
______________________________________

Acordă-i acestei activităţi o notă, pe o scară
de la 1 la 10 (unde 1 înseamnă „am descoperit o
nouă activitate preferată”, iar 10 – „n-o voi mai
face niciodată”).

1   2   3    4   5    6   7   8    9    10

Repetă exerciţiul cu o altă metodă misionară.




