
 65

7–13 mai

Domnul iudeilor și al neamurilor

Sabat după-amiază

În Matei 15:24, Isus spune explicit: „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute 
ale casei lui Israel.” Fără nicio îndoială, lucrarea lui Hristos, în anii petrecuţi pe 
pământ, a avut ca ţintă principală poporul Israel.

Dar, aşa cum arată întreaga Biblie, Israel nu era singurul popor de care 
Dumnezeu era preocupat. Motivul pentru care Dumnezeu l-a ales pe Israel 
a fost ca, prin el, să-i poată binecuvânta pe toţi oamenii de pe pământ. „Aşa 
vorbeşte Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile şi le-a întins, care a întins 
pământul şi cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc şi suflet celor 
ce merg pe el: «Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire şi Te voi lua 
de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului ca să fii Lumina 
neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoţi din temniţă pe cei legaţi şi din 
prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric»” (Isaia 42:5-7).

Prin Israel sau, mai precis, prin Mesia care avea să Se ridice în Israel,  
Dumnezeu voia să ajungă la întreaga lume. În această săptămână, vom vedea 
modul în care Dumnezeu se apropie de toţi cei care au nevoie de mântuire.

Completează şi memorează: „Eu, Domnul, Te-am chemat ca să 
____________________ şi Te voi ______________________, Te voi 
______ şi Te voi _______________________________________, ca 
să fii ________________ ________.” (Isaia 42:6)

S T U D I U L 
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Duminică, 8 mai Aşteptări de la Mesia

Una dintre cele mai cunoscute minuni ale lui Isus este hrănirea celor cinci 
mii, „afară de femei şi de copii” (Matei 14:21). Totuşi, aşa cum se întâmplă în 
întreg Noul Testament, această relatare nu ne este dată fără un context care 
să ne ajute să înţelegem mai profund semnificaţia a ceea ce a făcut Isus aici.

1. Citeşte Matei 14:1-21. Ce s-a întâmplat chiar înainte de această hrănire 
miraculoasă şi ce rol ar fi putut avea acel eveniment în minunea care a 
urmat?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Pune-te în locul ucenicilor din vremea aceea. Lui Ioan Botezătorul, care 
era în mod evident un om al lui Dumnezeu, tocmai i se tăiase capul. Ei ştiau cu 
siguranţă acest lucru, din moment ce chiar ei îi spuseseră lui Isus. Chiar dacă 
textul biblic nu spune, probabil că erau teribil de descurajaţi. Fără îndoială că 
evenimentul acesta le pusese credinţa la încercare. Astfel, după înmulţirea 
pâinilor, cu siguranţă credinţa lor a primit un impuls.

Totuşi istoria aceasta are o semnificaţie mult mai adâncă, pe lângă avântul 
pe care l-a dat credinţei ucenicilor. Înmulţirea pâinilor le amintea tuturor de 
mana pe care le-o asigurase Dumnezeu evreilor în pustie. „În iudaism exista 
tradiţia că Mesia avea să vină de Paşte şi că, odată cu venirea Sa, mana avea 
să înceapă să cadă din nou. [...] Astfel, atunci când Isus i-a hrănit pe cei cinci 
mii chiar înainte de Paşte, nu ar trebui să mire pe nimeni că mulţimea a înce-
put să speculeze dacă El era Mesia şi dacă urma să facă o minune şi mai mare 
– să-i hrănească mereu pe toţi, readucând mana.” – Jon Paulien, John: The 
Abundant Life Bible Amplifier, pp. 139–140

Acesta era exact tipul de Mesia pe care Îl voia poporul: Unul care să se 
îngrijească de nevoile lor imediate. În acest moment, mulţimile sunt gata să-L 
facă rege pe Isus, dar El nu pentru aceasta venise. Refuzul Său avea să-i deza-
măgească profund pe iudei. Ei aveau aşteptările lor şi, când acestea nu au fost 
împlinite, mulţi I-au întors spatele, chiar dacă El venise să facă pentru ei mult 
mai mult decât cuprindeau aşteptările lor înguste şi lumeşti.

Ce aşteptări ai tu de la Dumnezeu? Lucruri mărunte, pentru satisfacerea 
nevoilor imediate, sau Îi ceri lucruri mari?

“În vremea aceea, cîrmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus; și a zis slujitorilor săi: „Acesta este Ioan Botezătorul! A înviat din morți, și deaceea se fac minuni prin el.“ Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și-l pusese în temniță, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip; pentrucă Ioan îi zicea: „Nu-ți este îngăduit s’o ai de nevastă.“ Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentrucă norodul privea pe Ioan ca pe un prooroc.” Matei 14:1-5

“În vremea aceea, cîrmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus; și a zis slujitorilor săi: „Acesta este Ioan Botezătorul! A înviat din morți, și deaceea se fac minuni prin el.“ Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și-l pusese în temniță, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip; pentrucă Ioan îi zicea: „Nu-ți este îngăduit s’o ai de nevastă.“ Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentrucă norodul privea pe Ioan ca pe un prooroc. Dar, cînd se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților, și a plăcut lui Irod. Deaceea i-a făgăduit cu jurămînt că îi va da orice va cere. Îndemnată de mamă-sa, ea a zis: „Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul!“ Împăratul s’a întristat; dar din pricina jurămintelor sale, și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să i-l dea. Și a trimes să taie capul lui Ioan în temniță. Capul a fost adus într’o farfurie, și dat fetei, care l-a dus la mamă-sa. Ucenicii lui Ioan au venit de i-au luat trupul, l-au îngropat, și s’au dus de au dat de știre lui Isus. Isus, cînd a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într’o corabie, ca să Se ducă singur la o parte, într’un loc pustiu. Noroadele, cînd au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s’au luat după El pe jos. Cînd a ieșit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I s’a făcut milă de ea, și a vindecat pe cei bolnavi. Cînd s’a înserat, ucenicii s’au apropiat de El, și I-au zis: „Locul acesta este pustiu, și vremea iată că a trecut; dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mîncare.“ „N’au nevoie să plece“, le-a răspuns Isus; „dați-le voi să mănînce.“ Dar ei I-au zis: „N’avem aici decît cinci pîni și doi pești.“ Și El le-a zis: „Aduceți-i aici la Mine.“ Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, a luat cele cinci pîni și cei doi pești, Și-a ridicat ochii spre cer, a binecuvîntat, a frînt pînile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Toți au mîncat și s’au săturat; și s’au ridicat douăsprezece coșuri pline cu rămășițele de fărămituri. Ceice mîncaseră, erau ca la cinci mii de bărbați, afară de femei și de copii.”
Matei 14:1-21 VDC
http://bible.com/191/mat.14.1-21.vdc
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Luni, 9 mai Domn peste toată natura

După hrănirea celor cinci mii, Isus le-a poruncit ucenicilor să urce în cora-
bie (Matei 14:22). Voia să-i îndepărteze de agitaţia şi de presiunea mulţimii. 
Un bun învăţător îşi pune la adăpost elevii de situaţiile cărora aceştia nu le 
pot face faţă. „Chemându-i pe ucenici”, scrie Ellen G. White, „Isus le spune să 
ia corabia, să se întoarcă de îndată la Capernaum, lăsându-L pe El să le dea 
drumul oamenilor. [...] Au protestat împotriva acestei hotărâri, dar Isus le-a 
vorbit de astă dată cu o autoritate pe care nu o folosise faţă de ei niciodată 
mai înainte. Ştiau că ar fi fost în zadar să se împotrivească mai departe şi, în 
tăcere, s-au îndreptat către lac.” – Viaţa lui Iisus, p. 321 (378)

2. Citeşte Matei 14:23-33. Ce ne descoperă aceste versete despre cine era 
Isus şi despre mântuire?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Un moment de revelaţie apare atunci când ucenicii, înspăimântaţi, se în-
trebau uimiţi cine mergea pe apă către ei. Isus le spune: „Îndrăzniţi, Eu sunt; 
nu vă temeţi!” (vers. 27). Cuvintele „Eu sunt” constituie traducerea expresiei 
greceşti ego eimi, care era Numele lui Dumnezeu (vezi şi Exodul 3:14).

Scriptura ni-L prezintă în repetate rânduri pe Domnul având stăpânire asu-
pra naturii. Psalmul 104, de exemplu, arată clar că Dumnezeu este nu doar 
Creatorul, ci şi Susţinătorul, şi că lumea continuă să existe şi legile naturii con-
tinuă să acţioneze prin puterea Lui. Nu există nimic aici care să trimită cu 
gândul la deism (conceptul conform căruia Dumnezeu a creat lumea şi apoi a 
lăsat-o să funcţioneze singură, după propriile legi). Iudei sau dintre neamuri, 
noi toţi ne datorăm existenţa puterii susţinătoare a aceluiaşi Domn care a 
liniştit marea (vezi şi Evrei 1:3).

Strigătul lui Petru, „Doamne, scapă-mă!” (Matei 14:30), ar trebui să fie 
şi strigătul nostru, pentru că, dacă Domnul Isus nu ne scapă, cine o va face? 
Starea de neajutorare a lui Petru din acea situaţie reflectă starea noastră în 
faţa dificultăţilor şi provocărilor cu care ne asaltează această lume decăzută.

Ce ai face dacă te-ai afla, la fel ca Petru,  într-o situaţie pe care nu o poţi 
controla şi care te copleşeşte?

“După ce a dat drumul noroadelor, S’a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se înoptase, și El era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci vîntul era împotrivă. Cînd se îngîna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei, umblînd pe mare. Cînd L-au văzut ucenicii umblînd pe mare, s’au spăimîntat, și au zis: „Este o nălucă!“ Și de frică au țipat. Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniți, Eu sînt; nu vă temeți!“ „Doamne“, I-a răspuns Petru, „dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape.“ „Vino!“ i-a zis Isus. Petru s’a coborît din corabie, și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar, cînd a văzut că vîntul era tare, s’a temut; și fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!“ Îndată, Isus a întins mîna, l-a apucat, și i-a zis: „Puțin credinciosule, pentruce te-ai îndoit?“ Și după ce au intrat în corabie, a stat vîntul. Ceice erau în corabie, au venit de s’au închinat înaintea lui Isus, și I-au zis: „Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!“ Matei 14:23-33
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Marţi, 10 mai Capcana ipocriziei

3. Citeşte Isaia 29:13. Chiar dacă Domnul i Se adresează aici Israelului antic, 
ce mesaj transmit aceste cuvinte şi pentru biserica de azi? Care sunt cele 
două pericole cu privire la care Domnul îi avertizează pe evreii de atunci şi 
cum putem evita noi aceleaşi greşeli?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

La multe secole după ce Isaia a scris aceste cuvinte, Isus le citează în tim-
pul unei controverse cu liderii religioşi din vremea Sa.

4. Citeşte Matei 15:1-20. Care este aici problema principală şi cum o abor-
dează Isus?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

La un moment dat, după întoarcerea Sa în Capernaum, Isus a intrat într-o 
dispută cu învăţătorii iudei, cu privire la ce anume îl întina pe om (îl fă-
cea necurat din punct de vedere ceremonial). Aceştia născociseră tot felul 
de reguli cu privire la necurăţia exterioară. De exemplu, trebuia să-ţi speli 
mâinile într-un anumit fel. Dar ucenicii lui Isus nu dădeau atenţie acestor 
reguli şi, când cărturarii şi fariseii din Ierusalim i-au acuzat de lucrul acesta,  
Domnul le-a luat apărarea.

Pe scurt, El a condamnat categoric ceea ce poate deveni, atât de uşor, o 
capcană pentru oricine: ipocrizia. Cine nu s-a făcut, măcar o dată, vinovat de 
aceasta, condamnând (fie verbal, fie în inima lui) pe altcineva pentru un lucru 
pe care el însuşi îl făcea, şi poate chiar mai rău? Dacă nu suntem atenţi, toţi 
avem tendinţa de a vedea greşelile altora, în timp ce suntem orbi faţă de ale 
noastre. Se pare că ipocrizia tinde să apară în mod natural în oricare dintre 
noi. 

Toţi urâm ipocrizia altora, pe care o vedem foarte uşor. Dar pe a noas-
tră? Cât suntem de dispuşi să o recunoaştem?

“Atunci niște Farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus, și I-au zis: „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrînilor? Căci nu-și spală mînile cînd mănîncă.“ Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis: «Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta;» și: «Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea.» Dar voi ziceți: «Cine va zice tatălui său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu,» nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desființat astfel cuvîntul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Fățărnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, cînd a zis: «Norodul acesta se apropie de Mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. De geaba Mă cinstesc ei, învățînd ca învățături niște porunci omenești.“ Isus a chemat mulțimea la Sine, și a zis: „Ascultați, și înțelegeți: Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.“ Atunci ucenicii Lui s’au apropiat, și I-au zis: „Știi că Fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele, pe cari le-au auzit?“ Drept răspuns, El le-a zis: „Orice răsad, pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i: sînt niște călăuze oarbe; și cînd un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amîndoi în groapă.“ Petru a luat cuvîntul, și I-a zis: „Deslușește-ne pilda aceasta.“ Isus a zis: „Și voi tot fără pricepere sînteți? Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pîntece, și apoi este aruncat afară în hazna? Dar, ce iese din gură, vine din inimă, și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gîndurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile cari spurcă pe om; dar a mînca cu mînile nespălate nu spurcă pe om.“ Matei 15:1-20 

“Domnul zice: „Cînd se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, și frica pe care o are de Mine, nu este decît o învățătură de datină omenească.” Isaia 29:13
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Miercuri, 11 mai Lecţie pentru iudei şi neamuri

După ce i-a hrănit, vindecat şi învăţat pe iudei, care erau poporul Său, Isus ia 
o decizie surprinzătoare. Pleacă într-o regiune locuită de oameni dintre neamuri.

5. Citeşte Matei 15:21-28. Care este mesajul acestei întâmplări?

_________________________________________________________________

La început, Isus pare să o ignore pe această femeie, apoi, când îi vorbeşte, 
cuvintele Sale par foarte aspre.

Cum ar fi dacă tu ai încerca o astfel de abordare? Cineva te întreabă dacă 
poate să se servească din biscuiţii tăi, şi tu răspunzi: „Nu este bine să-mi arunc 
biscuiţii la câini.” Nu este un mod de a-ţi face prieteni.

Totuşi iată câteva aspecte de care ar trebui să ţinem seamă.
În primul rând, în timpul acela, iudeii îi considerau pe cei dintre neamuri 

„câini”. Dar Isus foloseşte un termen mai delicat, mai afectuos: „căţei”, care 
duce cu gândul la câinii ţinuţi pe lângă casă şi hrăniţi de la masa stăpânilor.

În al doilea rând, femeia canaanită Îl numeşte pe Isus „Fiul lui David”. 
Aceasta arată că ea ştia foarte bine că Isus era iudeu. Ca un bun învăţător, 
El vorbeşte cu ea şi, poate, o pune la încercare. Craig Keener scrie: „Poate că 
El îi vorbeşte astfel pentru ca ea să înţeleagă adevărata Lui misiune şi iden-
titate, ca să nu Îl trateze ca pe unul dintre numeroşii magicieni itineranţi la 
care apelau neamurile pentru exorcizări. Însă, cu siguranţă, îi cere să recu-
noască întâietatea lui Israel în planul divin, o recunoaştere care, pentru ea, 
include şi recunoaşterea propriului statut de dependenţă. […] Am putea com-
para cerinţa aceasta cu ceea ce i-a cerut Elisei lui Naaman, când l-a trimis 
să se scufunde în Iordan, în ciuda preferinţei lui pentru râurile Damascului,  
Abana şi Parpar […], determinându-l astfel pe Naaman să recunoască întâie-
tatea Dumnezeului lui Israel (2 Împăraţi 5:17,18).” – The Gospel of Matthew:  
A Socio-Rhetorical Commentary, p. 417

În sfârşit, este posibil ca această femeie să fi fost o grecoaică de viţă nobilă, 
care făcea parte dintr-o clasă socială care „în mod obişnuit lua pâinea iudeilor 
sărăciţi care locuiau în vecinătatea Tirului. [...] Isus inversează priorităţile 
bazate pe putere, deoarece «pâinea» pe care o oferă El îi aparţine, înainte 
de toate, lui Israel […]; această «grecoaică» trebuie să implore ajutorul unui 
iudeu itinerant.” – Ibidem.

Dialogând cu această femeie, Isus îi redă demnitatea de copil al lui Dumnezeu. 
Ea pleacă acasă cu asigurarea că fiica este vindecată şi cu credinţă în Fiul lui David.

“Isus, după ce a plecat de acolo, S’a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă, a venit din ținuturile acelea, și a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău de un drac.“ 

El nu i-a răspuns nici un cuvînt. Și ucenicii Lui s’au apropiat și L-au rugat stăruitor: „Dă-i drumul, căci strigă după noi.“ Drept răspuns, El a zis: „Eu nu sînt trimes decît la oile pierdute ale casei lui Israel.“ Dar ea a venit și I s’a închinat, zicînd: „Doamne, ajută-mi!“ Drept răspuns, El i-a zis: „Nu este bine să iei pînea copiilor, și s’o arunci la căței!“ „Da, Doamne“, a zis ea, „dar și cățeii mănîncă fărămiturile cari cad de la masa stăpînilor lor.“ Atunci Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credința Ta; facă-ți-se cum voiești.“ Și fiica ei s’a tămăduit chiar în ceasul acela.” Matei 15:21-28 
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Joi, 12 mai Universalitatea Evangheliei

6. Citeşte Matei 15:29-39 şi compară cu Matei 14:13-21. Care sunt asemănă-
rile şi deosebirile dintre cele două scene?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Mulţi oameni nu îşi dau seama că în evanghelii sunt două ocazii în care 
Isus hrăneşte mulţimile: prima este pentru iudei, a doua este pentru neamuri. 
În ambele cazuri, lui Isus Îi este „milă” de oameni.

Este uimitor acest tablou, cu mii de oameni care nu erau iudei, dar veni-
seră să fie învăţaţi, iubiţi şi hrăniţi de acest rabin tânăr. Astăzi, privind în urmă 
şi înţelegând universalitatea Evangheliei (în definitiv, majoritatea celor care 
citesc acum aceste cuvinte nu sunt iudei), putem să pierdem uşor din vedere 
cât de incredibilă şi de neaşteptată trebuie să li se fi părut o astfel de atitudine 
oamenilor de atunci, atât iudei, cât şi neamuri. Fără îndoială, Isus i-a uimit pe 
toţi.

Şi totuşi, acesta a fost întotdeauna planul lui Dumnezeu: de a-i atrage la El 
pe toţi oamenii de pe pământ. Un verset surprinzător, din Vechiul Testament, 
stă ca dovadă a acestui adevăr: „Nu sunteţi voi oare pentru Mine ca şi copiii 
etiopienilor, copii ai lui Israel? ... N-am scos Eu pe Israel din ţara Egiptului, ca 
şi pe filisteni din Caftor şi pe sirieni din Chir?” (Amos 9:7).

Ce spune Dumnezeu aici? Că El este interesat nu doar de Israel, ci de toate 
popoarele. Este El interesat de filisteni? O lectură atentă a Vechiului Testa-
ment ne descoperă în mod repetat acest adevăr. De-a lungul secolelor, el a 
devenit atât de obscur, încât, în perioada formării bisericii Noului Testament, 
multora dintre credincioşi le-a fost greu să-l accepte.

7. Citeşte Romani 4:1-12. Ce elemente din aceste versete arată universalita-
tea Evangheliei?

“Isus a plecat din locurile acelea, și a venit lîngă marea Galileii. S’a suit pe munte, și a șezut jos acolo. Atunci au venit la El multe noroade, avînd cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi, și mulți alți bolnavi I-au pus la picioarele Lui, și El i-a tămăduit; așa că noroadele se mirau, cînd au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchopii umblă și orbii văd; și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Isus a chemat pe ucenicii Săi, și le-a zis: „Mi-este milă de gloata aceasta; căci iată că de trei zile așteaptă lîngă Mine, și n’au ce mînca. Nu vreau să le dau drumul flămînzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum.“ Ucenicii I-au zis: „De unde să luăm în pustia aceasta atîtea pîni ca să săturăm atîta gloată?“ „Cîte pîni aveți?“ i-a întrebat Isus. „Șapte“, I-au răspuns ei, „și puțini peștișori“ Atunci Isus a poruncit norodului să șadă pe pămînt. A luat cele șapte pîni și peștișorii, și, dupăce a mulțămit lui Dumnezeu, a frînt, și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. Au mîncat toți și s’au săturat; și s’au ridicat șapte coșnițe pline cu rămășițele de fărămituri. Cei ce mîncaseră erau patru mii de bărbați, afară de femei și de copii. În urmă Isus a dat drumul noroadelor, S’a suit în corabie, și a trecut în ținutul Magdalei.” Matei 15:29-39

“Isus, cînd a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într’o corabie, ca să Se ducă singur la o parte, într’un loc pustiu. Noroadele, cînd au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s’au luat după El pe jos. Cînd a ieșit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I s’a făcut milă de ea, și a vindecat pe cei bolnavi. Cînd s’a înserat, ucenicii s’au apropiat de El, și I-au zis: „Locul acesta este pustiu, și vremea iată că a trecut; dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mîncare.“ „N’au nevoie să plece“, le-a răspuns Isus; „dați-le voi să mănînce.“ Dar ei I-au zis: „N’avem aici decît cinci pîni și doi pești.“ Și El le-a zis: „Aduceți-i aici la Mine.“ Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, a luat cele cinci pîni și cei doi pești, Și-a ridicat ochii spre cer, a binecuvîntat, a frînt pînile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Toți au mîncat și s’au săturat; și s’au ridicat douăsprezece coșuri pline cu rămășițele de fărămituri. Ceice mîncaseră, erau ca la cinci mii de bărbați, afară de femei și de copii.”
Matei 14:13-21 VDC
http://bible.com/191/mat.14.13-21.vdc

“Ce vom zice dar că a căpătat, prin puterea lui, strămoșul nostru Avraam? Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s’a socotit ca neprihănire.“ Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat; pe cînd, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire. Tot astfel, și David numește fericit pe omul acela, pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. „Ferice“, zice el, „de aceia ale căror fără de legi sînt iertate, și ale căror păcate sînt acoperite! Ferice de omul, căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul!“ Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur? Căci zicem că lui Avraam credința „i-a fost socotită ca neprihănire.“ Dar cum i-a fost socotită? După, sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu cînd era tăiat împrejur, ci cînd era netăiat împrejur. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credință, cînd era netăiat împrejur. Și aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor cari cred, măcar că nu sînt tăiați împrejur; ca, adică, să li se socotească și lor neprihănirea aceasta; și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică al acelora cari, nu numai că sînt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței aceleia, pe care o avea tatăl nostru Avraam, cînd nu era tăiat împrejur.” Romani 4:1-12 
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Vineri, 13 mai Un gând de încheiere 

Un creştin le vorbea despre existenţa lui Dumnezeu unor studenţi. După ce 
a terminat toate argumentele obişnuite, a schimbat tactica, spunând: „Când 
eram de vârsta voastră şi nu credeam în Dumnezeu, dacă ceva părea să mă 
convingă că totuşi El există, întotdeauna alungam din minte acest gând. De ce? 
Dacă, într-adevăr, Dumnezeu exista, atunci – având în vedere cum trăiam – ceva 
îmi spunea că eram într-o mare încurcătură.” Starea de spirit a ascultătorilor 
săi s-a schimbat brusc. Zeci de conştiinţe, la unison, au început să scrâşnească. 
Părea că temperatura din sală a crescut deodată din cauza tensiunii declanşate 
în spatele tuturor acelor chipuri acum crispate. Vorbitorul atinsese o coardă 
sensibilă. Aceşti studenţi necreştini şi, cu siguranţă, deloc preocupaţi de Cele 
Zece Porunci, au simţit că viaţa lor nu era aşa cum ar fi trebuit să fie din punct 
de vedere moral şi, dacă totuşi exista un Dumnezeu, aveau de dat seama pentru 
o mulţime de lucruri. Însă noi, creştinii, ar trebui să fim foarte familiarizaţi şi în 
deplină armonie cu standardele morale ale lui Dumnezeu. Nu ar trebui să ne 
speriem când suntem confruntaţi cu realitatea unui Dumnezeu moral, şi aceas-
ta datorită făgăduinţei Evangheliei. Iudei sau dintre neamuri, când suntem puşi 
faţă în faţă cu păcatul nostru, găsim refugiu în neprihănirea lui Hristos, care ne 
este oferită prin credinţă, „fără faptele Legii” (Romani 3:28). Când devenim în 
mod acut conştienţi de păcatul nostru, putem apela la promisiunea din Romani 
8:1 – „Acum dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care 
nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” Iu-
deu sau dintre neamuri, nu contează. „Fără deosebire de vârstă, clasă socială, 
naţionalitate sau privilegii religioase, toţi sunt invitaţi să vină la El şi să trăiască.” 
– Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 346 (403)

   BIBLIA ŞI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND

  Biblia: 1 Împăraţi 2–8

1.  Ce I-a cerut Solomon lui Dumnezeu în vis, la Gabaon? 
2.  Câte pilde şi cântări a compus Solomon? 
3.  Câţi ani a durat zidirea templul şi câţi ani a durat zidirea casei lui Solomon? 
4.  Din cuvintele bune spuse de Dumnezeu lui Moise, câte au rămas neîmplinite? 

  Viaţa lui Iisus, capitolul 72

5. Ce se întâmplă cu acela care priveşte iubirea inegalabilă a Mântuitorului?



72 STUDIUL 7 

   SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

 
ÎNTREBĂRI ŞI SUGESTII PENTRU PĂRTĂŞIE

1. Ce răspunsuri aţi avut la rugăciune săptămâna aceasta? Împărtăşiţi-le 
cu grupa!

2. Discutaţi despre un eveniment de care aţi auzit sau pe care l-aţi trăit în 
cursul săptămânii. De ce îl consideraţi important pentru a fi împărtăşit? 
Ce lecţie spirituală aţi găsit în acel eveniment?

3. Povestiţi-le membrilor grupei despre o situaţie recentă în care aţi 
conştientizat prezenţa sau intervenţia lui Dumnezeu în viaţa dumnea-
voastră şi exprimaţi-vă recunoştinţa în faţa lor!

 
ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE APLICAȚIE

1
În ce context a înmulţit Domnul 
pâinile şi ce impact a avut asupra 
poporului?

Ce aşteptări înguste sau eronate 
putem avea şi noi de la Dumnezeu?

2
Ce mesaj reiese din pasajul cu 
liniştirea furtunii şi cu umblarea 
lui Petru pe apă?

Ce ai face dacă te-ai afla într-o 
situaţie copleşitoare, incontrolabi-
lă omeneşte?

3
Care este cauza ipocriziei? De ce 
tindem şi ajungem să fim ipocriţi?

Cum putem recunoaşte ipocrizia 
altora şi cum o putem îndepărta 
pe a noastră?

4
De ce i S-a adresat Domnul Isus 
femeii siro-feniciene în maniera în 
care a făcut-o?

Ce mesaj ne transmite nouă, 
astăzi, această întâmplare?

5

Ce se poate deduce din faptul că 
Domnul Isus a înmulţit pâinile 
atât pentru iudei, cât şi pentru 
neamuri?

Cum practică biserica ta această 
viziune universalistă cu privire la 
destinatarii Evangheliei?
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   SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

 
SUGESTII PRACTICE

1. Ce lucru practic aţi învăţat din acest studiu? Spuneţi-le membrilor gru-
pei cum vă propuneţi să-l aplicaţi în viaţa personală!

2. În cadrul grupei, discutaţi fără ipocrizie despre atitudinea pe care o 
aveţi faţă de alte grupuri etnice din vecinătatea voastră. Aveţi ceva de 
corectat în privinţa aceasta?

3. Care este planul misionar al grupei? În timp ce ascultaţi sau vizionaţi 
vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei misio-
nare, pe care să le aplicaţi!

 
SUGESTII PENTRU RUGĂCIUNE

1. Să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru pâinea pe care o aduce zilnic pe 
mesele noastre!

2. Rugaţi-vă pentru o persoană (din grupă, din biserică sau din afara ei) 
copleşită de probleme şi încercaţi să fiţi „mâna” pe care i-o întinde 
Isus.

3. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

Mâine, dar ADRA (colectă).




