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Februarie

Data:  1-7 Februarie, 2016
Tema:  IUBEȘTE CA ISUS! 
Text:    Ioan 13:1-17
Verset de aur: Ioan 13:34-35
Ideea centrală: Domnul Isus le oferă un ultim exemplu de dragoste ucenici-
lor, înainte de dovada supremă a dragostei Sale (moartea pe cruce). Apoi le 
porunceşte ucenicilor să iubească la fel.

Explicaţii contextuale și exegetice: 
Textul acesta este scris ca să ne descopere iubirea Domnului pentru ucenicii 
Săi și să ne învețe să iubim și noi ca El. Ideea iubirii este reluată și în v.34-35, 
apoi în cap 15:9-10, 12 și apoi în Ioan 17:26, în rugăciunea de Mare Preot a 
Domnului Isus, pentru ucenicii Săi. De aceea, este fundamental să privim în 
acest text, urmărind iubirea Domnului Isus pentru ucenicii Săi, și să învățăm și 
noi să iubim ca El. Sunt 3 descrieri ale iubirii Lui:

1. Atributele iubirii Domnului Isus pentru ucenicii Săi v.1-3. 
Sunt două atribute mărețe ale iubirii Sale revelate aici: 

a. Perfecțiunea iubirii Sale v1. 
Expresia folosită de Ioan, „I-a iubit până la capăt”, este o expresie care 

descrie perfecțiunea iubirii Sale. Ideea este nu numai temporală, cu privire la 
timp, ci și cu privire la măsură. Concret iubirea s-a materializat în 3 aspecte: 

- Cronologic – timp; până la capăt înseamnă pentru totdeauna, o iubire 
veșnică;

- Cantitativ – o iubire perfectă în măsura ei;
- Calitativ – o iubire de cea mai înaltă calitate. Pentru că persoana care 

iubește este perfectă, el iubește după calitatea și caracterul Lui. 
I-a iubit cu măsura deplină a iubirii posibile. 

b. Puterea iubirii Sale v1-3. 
Se spune în Cântarea Cântărilor că, ”dragostea este mai tare decât 

moartea....(8:6)
Se scot în evidență două detalii aici: 

- Cunoașterea Domnului Isus; cunoștea că a sosit timpul de plecare la 
Tatăl, cunoștea că Iuda îl va vinde (v.11), etc. 

- Capacitatea Domnului Isus; avea toate lucrurile în mâinile Lui. Avea 
toată autoritatea. 

Însă, a folosit acestea pentru a iubi, nu pentru a lovi. 
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2. Acțiunile iubirii Domnului Isus pentru ucenicii Săi v.4-12. 
Sunt două acțiuni majore aici, la care trebuie să luăm aminte. 

a. O acțiune de coborâre, smerire a Domnului Isus, v.4
S-a ridicat de la masă și a luat ștergarul și ligheanul cu apă, și s-a cobo-

rât la picioarele ucenicilor. S-a smerit și le-a slujit. Filipeni 2:6 „El măcar că 
avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă 
cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși.... a luat un chip de rob.....” Era 
munca și responsabilitatea robului din casă să spele picioarele. Nici unul din 
ucenici nu s-a văzut pe el așa de jos să spele picioarele celorlalți, însă Domnul 
Isus, S-a văzut. 
b. O acțiune de curățire de păcat, salvare v.6-12. 

Trebuie să înțelegem că Domnul Isus folosește spălarea fizică a picioare-
lor, pentru a-i învăța o lecție despre curățirea spirituală de păcate. Domnul Isus 
vorbește despre două curățiri: 

- Una prin baia totală, scăldatul v.10. Aceasta se face odată pentru tot-
deauna prin sângele Său, prin aplicarea jertfel Lui prin credință în 
viața noastră, când suntem mântuiți;

- Una prin spălarea picioarelor v.8-10. Aceasta se face permanent, pen-
tru că ne întinăm permanent cu praful lumii acesteia, cu mentalități, 
vorbe, și fapte care sunt mizerabile și avem nevoie permanentă de 
curățirea Domnului Isus. 

 Observați că, ambele sunt de maximă importanță v.8. Dacă nu accepți 
spălarea permanentă, nu ai parte deloc cu Domnul. Dar dacă nu ai baia princi-
pală sau spălarea totală, degeaba ai spălarea picioarelor (în termenii textului), 
v.10-11. Cred că și Iuda a fost spălat pe picioare de Domnul Isus, dar nu avea 
curățirea totală, baia, scăldatul. 

3. Aplicarea iubirii Domnului de către ucenicii Săi v.12-17. 
Dacă înțelegem ce a făcut El pentru noi, dacă înțelegem cine este El pentru 
noi, atunci El în iubirea Lui: 

a. Ne constrânge să ne iubim și noi unii pe alții v.14. „Sunteți datori...” 1 
Ioan 4:9-11; 

b. Ne cere să urmăm exemplul Lui și nouă trebuie să ne fie mai ușor pen-
tru că suntem mai mici v.15-16. 

c. Ne conștientizează că aceasta este calea fericirii v.17. (Fapte 20:35) 
Iubirea se dăruiește pentru alții, nu pretinde să primească. 

d. Ne comandă (poruncește) să facem aceasta, pentru ca oamenii să cu-
noască cine este El și cine suntem noi v.34-35. 
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Aplicaţii: 
Noi trebuie să iubim ca Domnul Isus, cu iubirea Domnului Isus (Ioan 15:9-10; 
17:26). El ne dă și voința și înfăptuirea. El ne dă puterea necesară. Puterea 
iubirii ca a lui constă în a iubi în ciuda a ceea ce cunoști despre ceilalți, chiar 
dacă știi că ei nu te iubesc, chiar dacă ai putea să îi judeci și să-i pedepsești, 
să-i nimicești, să le întorci cu aceaiași monedă. Cei slabi se răzbună, cei tari 
iubesc. Să nu uităm: 

- Iubirea ca a Domnului Isus se smerește și slujește;
- Iubirea ca a Domnului Isus caută curățirea, iertarea celui ce a greșit;
- Suntem datori să iubim ca El;
- Suntem fericiți iubind ca Domnul Isus;
- Este cea mai puternică mărturie pe care o putem depune despre El!

Sugestii practice: 
- Cu siguranță este cineva în jurul tău, în familie, în biserică, despre care 

știi lucruri care îl descalifică în ochii tăi, aceluia, arată-i iubirea Dom-
nului Isus! Nu folosi ceea ce știi despre alții și ar putea fi împotriva lor, 
pentru a-i lovi, ci pentru a-i iubi! 

- Fă ceva greu pentru firea ta, față de de cineva care a greșit față de tine, 
slujește-i cu smerenie, fă-i un serviciu demn de Domnul Isus (ceva ase-
mănător cu spălarea picioarelor din timpul Domnului Isus).

Întrebări pentru discuţii: 
1. Cum afectează cunoașterea ta despre cei din jur, iubirea ta pentru ei?
2. Cât ești gata să te smerești pentru a arăta iubire fraților și semenilor?
3. Cât ești gata să ierți și să lucrezi la îndreptarea altora?
4. Cum ți se pare faptul că Domnul Isus poruncește iubirea? Poate fi iubi-

rea poruncită?
5. Care crezi că este legătura între iubire și fericire?
6. Ce înseamnă pentru tine să iubești ca Domnul Isus?
7. De ce este importantă iubirea ca a Domnului Isus în mărturia noastră 

față de lume?

Ilie Bledea, iliebledea@gmail.com
păstor la Biserica Baptistă Betel, Făget, Timiș
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Data:  8-14 Februarie 2015
Tema: ROAGĂ-TE CA ISUS!
Text:   Luca 11:1-13
Verset de aur: Luca 11:13
Ideea centrală: Domnul Isus Hristos ne învaţă cum trebuie să ne rugăm în 
aşa fel încât să  fim ascultaţi de Dumnezeu şi să experimentăm roadele bine-
cuvântate ale rugăciunii.  

Explicaţii contextuale și exegetice: 
Domnul Isus a fost Omul rugăciunii iar Evangheliile evidenţiază priori-

tatea rugăciunii în viaţa Domnului Isus. Deşi practicată de orice om religios şi 
este accesibilă oricui, rugăciunea nu se face oricum. Rugăciunea nu este apa-
najul oamenilor slabi ci al oamenilor lui Dumnezeu. Chiar ucenicii Domnului 
Isus îşi recunosc frustrarea şi lipsa împlinirii în domeniul rugăciunii; ei rămân 
fascinaţi de viaţa de rugăciune a Domnului Isus, au înţeles că şi în rugăciune 
au nevoie de îndrumare  şi cu smerenie cer Domnului Isus să fie învăţaţi cum 
trebuie să se roage.  

Rugăciunea este una dintre primele şi cele mai importante practici pe 
care un ucenic le învaţă de la Învăţătorul lui (după cum şi Ioan Botezătorul a 
făcut asta cu ucenicii săi). 
 
Rugăciunea Tatăl nostru. 

Rugăciunea Tatăl nostru ne spunue nu ce să ne rugăm, ci cum să o facem 
(Matei 6:9). Cu alte cuvinte rugăciunea nu este o poezie pe care o recităm 
„pe dinafară” ci o realitate interioară pe care o exprimăm cu încredere. Astfel 
rugăciunea Tatăl nostru este un model de relaţionare la Dumnezeu şi la cei 
din jur. Fiecare sintagmă din ea ne obligă la a fi şi a face ceea ce aşteaptă 
Dumnezeu de la noi:

Tatăl nostru – eu trebuie să fiu copil al Lui;
Sfinţescă-se Numele Tău – eu trebuie să cinstesc persoana Domnului 

mai presus de orice;
Facă-se voia Ta – eu trebuie să mă supun 100% voinţei divine;
Vie împărăţia Ta – eu trebuie să fiu un cetăţean al acestei Împărăţii;
Precum în cer şi pe pământ – eu trebuie să fiu într-o comunitate (spunem 

tatăl nostru, nu tatăl meu) care trăieşte pe pământ cu valorile cerului. ...
Iar pâinea, iertarea, protecţia divină le cerem „precum şi noi iertăm gre-

şiţilor noştri”.
Observaţi, cele două mari porunci „să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău 
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cu tot ce eşti şi pe aproapele tău ca pe tine” sunt cuprinse în rugăciunea Tatăl 
nostru. Dacă o comunitate se roagă în acest fel Tatăl nostru, nu doar recită Ta-
tăl nostru, acolo este cerul pe pământ. De aceea vrea Dumnezeu să ne rugăm, 
pentru că rugăciunea corectă ne transformă pe noi! 

Prietenul de la miezul nopţii. 
Imaginaţi-vă o societate fără electricitate, telefonie şi magazine non-

stop. Pâinile erau foarte mici, făcute în fiecare dimineaţă doar pentru necesa-
rul de o zi al familiei. Ospitalitatea constituia un aspect important în cultura 
evreilor (Geneza 18:3-8; 19:2-3, 8; Judecători 19:20). Locuinţa evreilor era 
o singură încăpere împărţită în două. Părinţii şi copii locuiau împreună. Unii 
cercetători spun că până şi animalele erau aduse într-o parte a încăperii. 

În acest context, vizita neprevăzută îl surprinde pe omul nostru nepre-
gătit. Fiind pus într-o situaţie delicată omul caută ajutor. Scăparea lui a fost să 
cunoască un prieten despre care ştia sigur că avea cu ce să-l ajute şi că l-ar fi 
ajutat chiar şi la acea oră târzie din noapte. 

Dumnezeu este mult mai accesibil și mult mai deschis să răspundă 
stăruințelor noastre în rugăciune. Niciodată Dumnezeu nu se va simţi deranjat 
de rugăciunile noastre.

Pilda unui tată rău. 
Părinţii pământeşti în comparaţie cu Dumnezeu sunt răi. Totuşi, un tată 

rău nu doreşte să înşele aşteptările copilului său, de aceea nu-i va da altceva în 
locul a ceea ce a cerut (piatră în loc de pâine), nu-i va da ceva periculos (şarpe 
în loc de peşte) şi nici ceva dăunător (scorpie în loc de ou). Copii se pot plânge 
de părinţii lor pământeşti că nu pot să le ofere tot ceea ce vor ei, dar, de regulă, 
nu se pot plânge de faptul că părinții lor ar intenționa să le facă rău prin darul 
oferit. Dumnezeu Tatăl nu doar că vrea să dea copiilor Săi ce este mai bun, El 
şi poate. Iar Duhul Sfânt este Cel mai măreţ dar pe care vrea şi poate să-L dea 
copiilor Lui. 

Aspecte teologice şi aplicaţii: 
Deşi subiectul rugăciunii este unul foarte vast vom evidenţia doar şapte 

aspecte desprinse din învăţătura Domnului Isus despre rugăciune şi de care 
trebuie să ţinem cont în practicarea acesteia:

1. Relaţia. 
Doar copiii lui Dumnezeu pot aplica modelul cristic de rugăciune. 
(Luca 11.2, 5, 11-13)
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2. Cunoaşterea. 
Doar printr-o cunoaștere corectă putem înălţa o rugăciune plăcută 
Domnului. (Luca 11.11-13; Matei 6.5-8; 1Împăraţi 18.26-29)

3. Numele lui Cristos. 
Domnul Isus este singurul motiv pentru care Tatăl ne ascultă. (Ioan 
16.23-24)

4. Conţinutul. 
Glorificarea lui Dumnezeu, prioritatea voinţei Lui, dependenţa de El, 

nevrednicia umană şi vulnerabilitatea personală precum şi mijlocirea în 
favoarea semenilor sunt adesea neglijate în rugăciune. Ele ar trebui să 
caracterizeze rugăciunea. (Luca 11:2-4)
5. Stăruinţa. 

Uneori, chiar dacă sunt copil al lui Dumnezeu şi-L cunosc pe El, 
chiar dacă mă bazez pe meritul Domnului Isus şi conţinutul rugăciunii 
este plăcut Domnului, fără stăruinţă, rugăciunea nu primeşte răspuns.
(Luca 11:5-13) Stăruinţa înseamnă să ne rugăm des, pentru multă vre-
me, până primim răspuns (Luca 18:2-5).

6. Scopul. 
Scopul rugăciunii nu este să se facă voia noastră ci voia lui Dumne-
zeu în viaţa noastră. (Luca 11:2; Matei 26:39) 

7.  Duhul Sfânt. 
Trebuie să-mi amintesc că cel mai măreţ Dar pe care Dumnezeu ar vrea 

şi ar putea să-L dea copiilor Lui este Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt. 
 
Sugestii practice: 
1. Trăieşte ca fiu/ fiică a lui Dumnezeu şi vei îndrăzni să-I spui Tată! 
2. Studiază serios Cuvântul Tatălui! 
3. Rostește expresia „în Numele Domnului Isus” cu credinţă în puterea 

lui Dumnezeu!
4. Cinsteşte, cu prioritate, Persoana şi Voia lui Dumnezeu în rugăciunile 

tale. Nu neglija nevoile semenilor. Cât despre tine, acordă spaţiu pocăinţei şi 
afirmării dependenţei tale de Dumnezeu!

5. Roagă-te des până primeşti un răspuns, indiferent care ar fi acesta. 
6. Spune cu toată inima la finalul fiecărei rugăciuni-„facă-se nu voia mea 

ci a Ta”.
7. Cere călăuzirea şi puterea Duhului Sfânt în toate alegerile şi faptele 

tale.  
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Întrebări pentru discuţii: 
*Cum ai devenit copil al lui Dumnezeu? Ce te face să crezi că eşti fiul 

Lui? 
*Daţi exemple din care să reiasă că o înţelegere greşită a lui Dumnezeu 

şi a voiei Sale ne face să înălţăm rugăciuni neplăcute Domnului?
*Ce înseamnă să ne rugăm „în Numele Domnului Isus” şi care sunt im-

plicaţiile?
*Având în vedere modelul rugăciunii „Tatăl nostru”, ce aspecte lipsesc 

adesea din rugăciunile noastre?
*De ce trebuie să stăruim? Pentru ce motive n-am putea primi un răs-

puns imediat?
*Cum se explică faptul că Duhul Sfânt este cel mai măreţ Dar pe care 

Dumnezeu vrea să ni-L dea?

Păstor Mihail Geabou, geaboumihail@yahoo.com
Biserica Baptistă Calea Domnului, Alexandria
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Data:  15-21 Februarie 2016
Tema: ASCULTĂ DE DUMNEZEU CA ISUS
Text:   Ioan 5:19-47
Verset de aur: Ioan 5:30
Ideea centrală: Ascultarea de Dumnezeu este o trăsătură esențială a vieții 
noastre de credință. Învățăm de la Domnul Isus cum să ascultăm de Dumne-
zeu deplin și de bunăvoie. 

 Explicaţii contextuale și exegetice: 
 Scriptura ne oferă exemple de oameni care au ascultat de Dumnezeu și, 
ca urmare a acestui fapt, au fost binecuvântați și folosiți de Dumnezeu. Avra-
am, de exemplu „a ascultat de Dumnezeu și a plecat fără să știe unde se duce”, 
lăsând în urma sa mărturia extraordinară a unui om binecuvântat (Evrei 11:8). 
Însă, cel mai frumos exemplu de ascultare de Dumnezeu ne este oferit de Dom-
nul Isus. Textul pentru studiu scoate în evidență atitudinea plină de sensibilitate 
a Domnului Isus în ascultarea Sa de Tatăl. În urma unei vindecări miraculoase 
a unui om paralizat de 38 de ani, conducătorii religioși ai vremii au început 
să-L urască pe Isus pentru că acționa cu o autoritate ce Îi era atribuită doar lui 
Dumnezeu Tatăl (vindeca pe bolnavi și nu respecta rânduielile stabilite pentru 
ziua de Sabat). Domnul Isus le demonstrează că tot ce face și spune El nu este 
altceva decât rezultatul ascultării de Tatăl.
 Observați în această lecție aspectele esențiale ale ascultării Domnului 
Isus de Tatăl.

1. Măsura ascultării de Dumnezeu – deplină, totală (v.19, 30) 
Domnul Isus afirmă că El nu face nimic înafara cadrului stabilit de Tatăl (voia 
lui Dumnezeu): „Fiul nu poate face nimic de la Sine” (v.19); „El nu face decât 
ce vede pe Tatăl făcând” (v.19); „ce face Tatăl face și Fiul întocmai” (v.19); „Eu 
nu pot face nimic de la Mine însumi” (v. 30); „nu caut să fac voia Mea, ci voia 
Tatălui, care M-a trimis” (v. 30).
 Ascultarea noastră de Dumnezeu trebuie să fie deplină (fără rezerve) 
dacă dorim să fim fii ai Tatălui nostru Ceresc. Este adevărat, Dumnezeu ne-a 
creat ființe libere și cu voință proprie, adică având capacitatea de a decide, de 
a alege, de a ne determina singuri viața. Dar, potrivit modelului lui Hristos, 
binecuvântat este cel ce ascultă de Dumnezeu în mod deplin (cel ce-și supune 
libertatea și voința proprie, lui Dumnezeu). Ascultarea are la bază această deci-
zie proprie de a ne supune Tatălui, în sensul în care căutăm să împlinim nu voia 
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noastră ci voia lui Dumnezeu. Voia omului ascutător devine voia lui Dumnezeu, 
care este bună, plăcută și desăvârșită (Romani 12:2). Dumnezeu ne-a creat să 
trăim mai bine în ascultare de El. 

2. Motivația ascultării de Dumnezeu – iubirea Tatălui (v.20)
 Ascultarea Fiului nu este impusă ci este bazată pe dragoste deplină a 
Tatălui: „Tatăl iubește pe Fiul” (v.20; Matei 3:17, 17:5). De vreme ce iubirea Ta-
tălui este deplină: „Îi arată tot ce face” (v.20), și ascultarea Fiului capătă aceeași 
măsură. 
 Autodeterminarea, adică a face ceea ce vrem, derivă (vine) din mân-
drie, din egoism, pe când ascultarea este răspunsul iubirii față de Dumnezeu. 
Liderii iudei, cu care vorbea Domnul Isus, nu aveau dragoste de Dumnezeu 
(v.42) de aceea Îl respingeau pe Isus și lucrările Tatălui.
 Motivația noastră pentru a căuta mereu voia lui Dumnezeu, adică ascul-
tarea de El, derivă din iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu ne-a iubit 
întâi (Romani 5:8), iar noi răspundem dragostei Lui cu ascultare.

3. Inițiativa ascultării Fiului – voința Tatălui (v.21)
 Ascultarea deplină a Fiului față de Tatăl nu duce la depersonalizare 
(voința Fiului să nu mai conteze) ci la autoderminare (inițiativă) mai hotărâtă a 
Fiului în ascultare de Tatăl: „Fiul dă viață cui vrea” pentrucă și Tatăl „înviază 
morții” (v.21). Acest principiu se poate traduce în afirmația: asculți de Dumne-
zeu și faci ce vrei! Dumnezeu nu dorește depersonalizarea noastră ci conturarea 
personalității noastre în ascultare de El (singurul mod în care ne putem împlini 
personalitatea).

4. Transferul ascultării de Tatăl – ascultarea de Fiul (v.23-29)
 Domnul Isus argumentează faptul că Voia Tatălui este ca El (Fiul) să 
fie ascultat de oameni: „toată judecata a dat-o Fiului pentru ca toți să cinstească 
pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl” (v.22-23). Efectele ascultării de Fiul sunt: „viața 
veșnică” (v.24), înviere din morți (v.25) și răsplătire veșnică (29). Planul lui 
Dumnezeu pentru noi este să ascultăm de El cum a ascultat Hristos și să ascul-
tăm de Hristos cum ascultăm de Dumnezeu. 
 

5. Aprobarea ascultării de Dumnezeu – mărturisirea Tatălui (v.31-39)
Lucrările pe care Domnul Isus le făcea mărturiseau că El este una cu Tatăl 
(v.36). Iar Tatăl care L-a trimis pe Fiul a confirmat prin mărturisire publică fap-
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tul că Isus este investit cu autoritate divină (v. 32, 37). Mărturia Tatălui nu este 
directă: „nu I-ați auzit niciodată glasul” (v.37), ci este transmisă prin mesageri: 
„Ioan .. a mărturisit pentru adevăr” (v.33,35). De asemenea Scripturile, care 
sunt Cuvântul Tatălui, mărturisesc despre Domnul Hristos (v.39).

6. Consecința ascultării de Dumnezeu – autoritatea spirituală (v.40-47)
 Dumnezeu a dat Fiului toată judecata. „Tatăl nici nu judecă pe nimeni, 
ci toată judecata a  dat-o Fiului, ...” (v.22). A judeca presupune a avea autoritate. 
Domnul Isus a venit pentru mântuire (v.34), dar El va reveni pentru judecată 
(v.29). Există însă har și speranță „cine crede în Celce M-a trimis, are viața 
veșnică, și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.” (v.24).
 Isus a ascultat de Tatăl. El nu a căutat slava Sa, însă, chiar ca rezultat al 
acestei ascultări, Fiul a primit cinstea și slava (v.23, 41). Prin urmare se cade să 
căutăm Slava Sa (v.44) și să credem cuvintele Sale (v.47).

Aplicaţii: 
 Ascultarea de Dumnezeu este o trăsătură esențială a vieții de credință. 
Fără o ascultare deplină de Dumnezeu nu putem fi plăcuți Lui (1 Samuel 15:22), 
iar viața noastră devine ineficientă, letargică sau ruinată. Este ca și când n-am 
asculta de cerințele specificate în cartea tehnică a unui autoturism. Ce-ar fi dacă 
cineva ar introduce în motor miere de albine în locul uleiului de motor având 
caracteristicile indicate de constructor? Și-ar distruge mașina, nu-i așa? Cineva 
ar putea argumenta că mierea, pentru el, ar fi mai ieftină (pentrucă ar crește 
albine)! Oricum, rezultatul ar fi dezastruos pentru motor (oricât de dulce ar fi 
mierea!) dacă nu sunt respectate indicațiile constructorului cu privire la uleiul 
de motor. La fel este și în viața noasră. Dumnezeu ne-a creat să funcționăm bine 
în ascultare deplină de El. Altfel, ne ruinăm viața. Ascultarea noastră de Dum-
nezeu demonstrează asemănarea nostră cu Domnul Isus (care a ascultat deplin 
de Tatăl) și este răspunsul nostru cu iubire la iubirea Lui. Atunci când eu și tu, 
ca și credincioși trăim o viață de ascultare asemenea Domnului Isus Hristos, 
Dumnezeu mărturisește pentru noi, suntem aprobați de El, suntem primiți și 
binecuvântați. Toate binecuvântările divine vin prin Fiul, în baza credinței și 
ascultării noastre de El.

Sugestii practice:  
a) Citește zilnic Biblia și împlinește tot ce îți cere Dumnezeu! Fii atent la 

nuanțele de înterpretare pe care le poți introduce pentru a nu împlini 
întocmai ceea ce-ți cere Dumnezeu.
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b) Roagă-te pentru puterea de a te detașa de tot ceea ce înseamnă neascul-
tare de Dumnezeu în viața ta. Cere, în schimb, ca El să te ajute să asculți 
și să împlinești ceea ce ți se cere ca urmaș al lui Isus.

c) Verifică fiecare domeniu al vieții tale (familia, școala, locul de mun-
că, Biserică, etc.); fii gata să schimbi și să te pui mereu în acord cu 
învățătura Scripturii.

d) Dacă nu ești un ucenic al lui Isus Hristos, primul pas al ascultării tale de 
Dumnezeu este să accepți pe Domnul Isus, Trimisul lui Dumnezeu, ca 
Mântuitor al tău, personal.

Întrebări pentru discuţii: 

1. Cum se face că anumiți credincioși ascultă mai mult iar alții ascultă mai 
puțin de Dumnezeu?

2. Cum ne putem evalua nivelul nostru de ascultare de Dumnezeu? Dar, 
asemănarea noastră cu Domnul Isus în ascultare de Dumnezeu?

3. De ce unii aud glasul Fiului și-L ascultă, iar alții nu? (vezi v. 25)
4. Ce legătură este între ascultare credinciosului și răsplătirea din cer?

Păstor Ioan Mirăuţe ioanmir@yahoo.com
Bisericile Baptiste Cuvin și Cladova
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Data:  22-28 Februarie 2016
Tema: DEPINDE DE DUMNEZEU CA ISUS!
Text: Marcu 6:30-44  
Verset de aur: Ioan 11:41b-42a
Ideea centrală: Slujeşte cu responsabilitate bazat pe resursele lui Dumnezeu 
şi vei vedea lucrări mari, ale Lui, în viaţa ta.

 Explicaţii contextuale și exegetice:
 În Evanghelia după Marcu, la fel ca în cea după Matei, sunt amintite 
două situaţii în care Domnul Isus a înmulţit în mod miraculos hrana: în Marcu 
6 este vorba de 5000 de bărbaţi, plus femei şi copii, hrăniţi cu 5 pâini şi doi 
peşti, iar în Marcu 8 este vorba despre 4000 de bărbaţi, plus femei şi copii, 
hrăniţi cu 7 pâini şi câţiva peşti mici (cf. Mat. 14 şi, respectiv, Mat. 15; Luca 
aminteşte hrănirea celor 5000 de bărbaţi şi a familiilor lor, în Lc. 9). În Marcu 
6 avem de a face cu câteva zile de lucrări deosebite, vindecări, predicarea 
pocăinţei, exorcizări şi alte minuni, imediat după ce cei 12 ucenici au fost 
trimişi să vestească Evanghelia, doi câte doi, iar la mijlocul capitolului este 
amintită uciderea de către Irod a lui Ioan Botezătorul, ca un fel de paranteză în 
naraţiune (cele două lucrări mesianice înrudite se despart: a lui Ioan se încheie, 
iar a lui Isus, adevăratul Mesia, se întăreşte tot mai mult). 
 Cei 12 apostoli au venit bucuroşi să îi spună lui Isus raportul lucrării 
lor: cum s-au făcut minunile, ce au predicat. Lucrarea a fost obositoare şi de 
aceea Isus i-a luat într-un loc pustiu ca să se odihnească. Uneori însă se întâm-
plă aşa că şi într-un loc retras vin oamenii cu nevoile lor şi trebuie să îi ajuţi. 
Isus îi vede ca pe o turmă fără păstor şi, plin de milă, începe să îi înveţe. La 
sfârşitul zilei cu toţii sunt şi mai obosiţi şi aici începe minunea. 
 Pe când ucenicii vor să trimită mulţimile pe la casele lor, sau pe la 
gazde, Isus îi confruntă cu o invitaţie neobişnuită, să le dea ei să mănânce. 
Marcu şi Matei prezintă minunea cu mai multe detalii decât Luca: au găsit 5 
pâini şi 2 peşti, oamenii au fost aşezaţi în cete de 50 ori 100, Isus a rostit bi-
necuvântarea, iar ucenicii au împărţit hrana care a ajuns tuturor, săturându-se. 
La sfârşit, când s-a făcut curat, s-au adunat 12 coşuri de firimituri, ca un fel de 
semn că, dacă Israel l-ar urma pe Isus, belşugul celor 12 seminţii ar fi deplin. 
 Experienţa aceasta a fost o mare lecţie pentru ucenici. A fost aşa de 
importantă, încât Isus a mai repetat minunea într-o formulă un pic diferită, mai 
târziu, cu şapte pâini şi câţiva peşti, şi 4000 de bărbaţi. Toţi au fost martori ai 
puterii mesianice şi divine a lui Isus, ai rugăciunii lui, ai milei lui. 
 Ucenicii au învăţat cu această ocazie că dragostea şi îndurarea faţă de 
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oameni sunt motive importante în slujire, şi că Dumnezeu poate să binecuvin-
teze şi să înmulţească resursele mici, în lucrarea creştină, ca să fie folosite în 
realizări mari, binecuvântate de El, dacă te afli în slujba Lui şi răspunzi che-
mării Lui. Pe lângă dependenţa de Dumnezeu, ucenicii au învăţat şi altceva: 
odihna trebuie uneori amânată, din cauza nevoiei de slujire, dar în cele din 
urmă trebuie să cauţi, totuşi, un loc retras unde să te refaci fizic şi sufleteşte, în 
părtăşie cu Dumnezeu. 
 Provocările venite în urma unor asemenea minuni nu s-au oprit însă 
aici. După acest eveniment, poporul începuse să Îl caute pe Isus ca să Îl facă 
rege şi să primească mereu de mâncare, dar ucenicii au învăţat să îşi continue 
lucrarea mesianică fără să cadă în capcana orientărilor politice ale vremii.

 Aplicaţii: 
 Resursele noastre, în comparaţie cu resursele lui Dumnezeu, sunt mici. 
Resursele lui Dumnezeu sunt nelimitate, iar suveranitatea lui asupra istoriei, 
autoritatea lui asupra oamenilor, este deplină. Dumnezeu are planuri mari în 
ce priveşte Biserica Sa, şi o doreşte matură, în creştere, sănătoasă spiritual, 
curată, sfântă. El poate binecuvânta timpul tău, puterea ta fizică, sănătatea ta, 
talentul tău, mintea şi înţelepciunea ta, relaţiile tale, resursele financiare, aşa 
încât să îi poţi sluji pe alţii, în nevoile lor, pentru împărăţia lui Dumnezeu. 
William Carey, misionar în India spunea: „Aşteaptă lucruri mari de la Dum-
nezeu. Încercă lucruri mari pentru Dumnezeu”. Rugăciunea  şi binecuvântarea  
sunt foarte importante. 
 Sensibilitatea faţă de nevoile altora este foarte preţioasă. Isus este plin 
de îndurare în pasajul acesta, dar şi ucenicii, deşi ei nu văd bine care este solu-
ţia. O inimă sensibilă vede problemele din jur, starea oamenilor, şi încearcă să 
facă ceva pentru soluţionarea problemelor sau ajutarea oamenilor. Isus îi pro-
voacă pe ucenici să îşi ia responsabilitatea şi să slujească personal. E adevărat 
că adesea ne vedem prea mici pentru o slujire aşa de mare aşa cum este nevoie 
în lumea aceasta, pentru Dumnezeu. Dar Domnul ne învaţă să fim sensibili, să 
ne punem la dispoziţia Lui şi să încercăm soluţii responsabile prin credinţă în 
resursele Lui. 
 Lui Dumnezeu îi place să intervină în situaţii dificile, de criză (Psa. 
50:15, Cheamă-mă în ziua necazului, Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi!). 
Puterea lui este nelimitată – dar o ajustează la situaţiile existente. Din cinci 
pâini şi doi peşti a fost hrănită o mulţime de 5000 de bărbaţi, plus soţii şi copii 
prezenţi acolo, şi încă au mai rămas 12 coşuri de firimituri. Nici mai mult, nici 
mai puţin. A fost belşug, dar nu a fost risipă. Ajutorul lui Dumnezeu este ajus-
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tat perfect la dimensiunile nevoilor tale. 
 Sugestii practice: 
 Răspunde chemării lui Dumnezeu la slujire, chiar dacă tu ai avea o 
altă părere despre ceea ce trebuie făcut. Caută viziune de la El. Fii sensibil la 
nevoile din jur. Observă oportunităţile. Poţi să îţi iei responsabilitatea şi să 
slujeşte după voia lui? Pune-te la dispoziţia lui Dumnezeu.
 Cere-i binecuvântare lui Dumnezeu asupra ceea ce faci şi cere-i înţe-
lepciune. Lucrează în echipă cu alţii. În general, lucrările lui Isus sunt lucrări 
de echipă, de colectiv, nu pentru creştinii solitari, singuri (doar rugăciunea în 
secret şi, poate, uneori, dărnicia, ar putea fi practicate individual). Organizează 
bine acţiunile tale, din punct de vedere administrativ (aici ucenicii i-au aşezat 
pe oameni jos, i-au pus în grupe, etc.).

 Întrebări pentru discuţii:
 Ce faci în faţa unei crize sociale, extinse? Te implici sau îi laşi pe al-
ţii?
 Ai obiceiul de a cere binecuvântarea lui Dumnezeu în orice lucrare de 
asistenţă în care te implici?
 Ce fel de oameni ai implica într-o echipă? La ce calităţi te-ai uita? I-a 
ales Isus pe ucenici privind la calităţile lor?

Păstor dr. Octavian Baban tavibaban@gmail.com
Biserica Baptistă Sfânta Treime, București
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