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Evanghelia după Luca
IMAGINEA DE ANSAMBLU

Înainte de a începe să citeș� cuvintele, frazele, versetele care formează textul 
biblic, familiarizeză-te cu imaginea de ansamblu, atât a întregii evanghelii a 
lui Luca, cât și a capitolului 9:18-62.

ź Prefața 1:1-4
ź Nașterea și copilăria 1:5-2:52
ź Lucrarea lui Ioan Botezătorul 3:1-20
ź Începutul lucrării lui Isus 3:21-4:13
ź Lucrarea lui Isus în Galileea 4:14-9:50
ź Drumul din Galileea spre Ierusalim 9:51-19:44
ź Lucrarea lui Isus în Ierusalim 19:45-21:38
ź Crucificarea și învierea 22:1-24:49
ź Epilogul 24:50-53

LECȚIA 36 ACUL de gravură al lui LUCA
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Este important să observăm că cea mai consistentă parte a Evangheliei după 
Luca, din punct de vedere can�ta�v, este secțiunea care prezintă drumul spre 
Ierusalim. Metafora drumului, a căii, este importantă pentru Luca, el numind 
întreaga credință creș�nă „Calea” (vezi Fapte 9:2; 22:4; 24:22; compară și cu 
Ioan 14:6).

Calea credinței este calea uceniciei, calea crucii, după cum a spus Isus: „Dacă 
voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în 
fiecare zi și să Mă urmeze.” (Luca 9:23).
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Isus intră în Ierusalim
unde este crucificat, dar 
a treia zi învie din morți. 
Luca 19-24

Isus este respins de oamenii 
din Samaria. Luca 9:51-53

Isus îl învie pe Lazăr din morți,
în Betania. Ioan 11

Isus vindecă un orb în Ierihon și îl 
întâlnește pe Zacheu. Luca 18:35-19:10

Isus își întreabă 
ucenicii: „Cine zic 
oamenii că sunt Eu?” 
Luca 9:18

Ultima călătorie 

a lui Isus         

la Ierusalim

Luca 9-19
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Prima parte a lucrării lui Isus (Luca 1:1-9:50), marcată de predicare și 
vindecare, se apropia de final. Luca semnalează foarte clar în evanghelia Lui 
că, după această lucrare din Galileea, Isus Și-a îndreptat fața hotărât să 
meargă la Ierusalim (9:51). Drumul spre Ierusalim avea să fie marcat de 
aver�smente repetate că acolo Fiul Omului va fi arestat, batjocorit, omorât, 
dar că a treia zi va învia (9:51-19:44). Partea finală a vieții lui Isus (19:45-
24:53) are loc în Ierusalim, unde își va da viața ca răscumpărare pentru mulți, 
a treia zi va învia, iar după 40 de zile se va înălța la cer.

Luca 9:18-62 - O privire de ansamblu

După ce ți-ai format o imagine de ansamblu asupra Evangheliei lui Luca și 
după ce ai localizat pe hartă ul�ma călătorie a lui Isus la Ierusalim, acum este 
important să ai imaginea de ansamblu a capitolului 9 pe care îl vom studia în 
săptămânile următoare. Acest capitol cons�tuie punctul de întoarcere în 
lucrarea Mântuitorului, dinspre Galileea spre Iudeea, dinspre miracole și 
predicare spre ves�rea pa�milor și a învierii Sale. Citește Luca 9:18-62. 

9:18-22 Într-o zi, pe când Se ruga Isus singur deoparte, având cu El pe ucenicii 
Lui, le-a pus întrebarea următoare: Ei I-au „Cine zic oamenii că sunt Eu?” 
răspuns: „Unii zic că eș� Ioan Botezătorul; alții zic că eș� Ilie; alții zic că a înviat 
un proroc din cei din vechime.” , i-a întrebat El,  „Dar voi” „cine ziceți că sunt?”
„Hristosul lui Dumnezeu!” I-a răspuns Petru. Isus le-a poruncit cu tărie să nu 
spună nimănui lucrul acesta. Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să 
pă�mească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de 
cărturari, să fie omorât, și a treia zi să învie. 

9:23-27 Apoi a zis tuturor: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se 
lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să Mă urmeze. Fiindcă oricine va 
voi să-și scape viața, o va pierde; dar oricine își va pierde viața pentru Mine, o 
va mântui. Și ce ar folosi un om să câș�ge toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau 
s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de Mine și de cuvintele 
Mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava Sa și a Tatălui și a 
sfinților îngeri. Adevărat vă spun, că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor 
gusta moartea, până nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu.
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9:28-36 Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe 
Ioan și pe Iacov, și S-a suit pe munte să Se roage. Pe când Se ruga, I s-a 
schimbat înfățișarea feței, și îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare. Și 
iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbați: erau Moise și Ilie, care se arătaseră 
în slavă, și vorbeau despre sfârșitul Lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim. 
Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn; dar, când s-au deșteptat bine, au 
văzut slava lui Isus, și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu El. În clipa 
când se despărțeau bărbații aceș�a de Isus, Petru a zis lui Isus: „Învățătorule, 
este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise 
și una pentru Ilie.” Nu ș�a ce spune. Pe când vorbea el as�el, a venit un nor, și 
i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s-au înspăimântat, când i-au văzut intrând 
în nor. Și din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: 
de El să ascultați.” Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii au 
tăcut, și n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră. 

9:37-45 A doua zi, când s-au pogorât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat 
pe Isus. Și un om din mijlocul mulțimii a strigat: „Învățătorule, rogu-Te, uită-Te 
cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Îl apucă un duh, și deodată 
răcnește; și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură, și cu 
anevoie se duce duhul de la el, după ce l-a stropșit de tot. Am rugat pe 
ucenicii Tăi să-l scoată, și n-au putut. „O neam necredincios și pornit la rău”, a 
răspuns Isus; „până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău.” Pe 
când venea băiatul, dracul l-a trân�t la pământ, și l-a scuturat cu putere. Dar 
Isus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat, și l-a dat înapoi tatălui său. Și 
toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Pe când toți se minunau de tot 
ce făcea Isus, El a zis ucenicilor Săi: „Voi ascultați bine ce vă spun: Fiul omului 
va fi dat în mâinile oamenilor!” Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, 
căci erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă; și se temeau să-L întrebe în 
privința aceasta.

9:46-50 Apoi le-a venit în gând să ș�e cine dintre ei ar fi cel mai mare. Isus le-a 
cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă El, și le-a zis: „Oricine 
primește pe acest copilaș, în Numele Meu, pe Mine Mă primește; și oricine 
Mă primește pe Mine, primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Fiindcă cine 
este cel mai mic între voi toți, acela este mare.” Ioan a luat cuvântul, și a zis: 
„Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în Numele tău; și l-am 
oprit, pentru că nu merge după noi.” „Nu-l opriți”, i-a răspuns Isus, „fiindcă 
cine nu este împotriva voastră, este pentru voi.”
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9:51-56 Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Și-a 
îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli, care 
s-au dus și au intrat într-un sat al Samaritenilor, ca să-I pregătească un loc de 
găzduit. Dar ei nu L-au primit, pentru că Isus Se îndrepta să meargă spre 
Ierusalim. Ucenicii Săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: 
„Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a 
făcut Ilie?” Isus S-a întors spre ei, i-a certat, și le-a zis: „Nu ș�ți de ce duh 
sunteți însuflețiți! Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, 
ci să le mântuiască.” Și au plecat într-alt sat. 

9:57-62 Pe când erau pe drum, un om i-a zis: „Doamne, Te voi urma oriunde 
vei merge.” Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini, și păsările cerului au cuiburi; 
dar Fiul omului n-are unde-Și odihni capul.” Altuia i-a zis: „Vino după Mine!” 
„Doamne”, I-a răspuns el, „lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu.” 
Dar Isus i-a zis: „Lasă morții să-și îngroape morții, și tu du-te de vestește 
Împărăția lui Dumnezeu.” Un altul a zis: „Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă 
întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei.” Isus i-a răspuns: „Oricine 
pune mâna pe plug, și se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăția lui 
Dumnezeu.”

Luca 9:18-62 - Cu�a biblică de rezonanță

Când ci�m Evanghelia după Luca nu trebuie să pierdem din vedere cine era 
Luca, pentru că Duhul Sfânt a folosit personalitatea fiecărui scriitor uman 
pentru a reda nuanțe unice în scrierea Scripturilor. Luca era grec prin naștere, 
ceea ce însemna un exponent al culturii reprezenta�ve pentru sec. I d.H. El 
era medic de profesie, ceea ce însemna sensibilitate față de oameni și 
me�culozitate. Luca a fost însoțitorul lui Pavel în a doua și a treia călătorie 
misionară, ceea ce poate explica în parte accentul pus pe călătorii, „pe drum”, 
în evanghelia lui. Luca află multe despre Isus din discuțiile cu Pavel și din 
predicile acestuia, dar nu e mulțumit cu atât. Începe el însuși o călătorie 
pentru a-L cunoaște mai bine pe Isus. Inves�gația lui istorică (vezi 1:1-4) îl 
conduce spre concluzia că Isus a fost un călător venit din cer, care a trecut pe 
la cruce și apoi S-a reîntors în cer (2:15; 9:51; 24:51). Pentru Luca, a fi ucenicul 
lui Isus înseamnă să călătoreș� cu El, așa cum au făcut apostolii, cum 
călătorea Pavel și chiar el însuși împreună cu Pavel. 
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Textul biblic - Luca 9:18-22
Într-o zi, pe când Se ruga Isus singur deoparte, având cu El pe ucenicii Lui, le-a 
pus întrebarea următoare: Ei I-au răspuns: „Cine zic oamenii că sunt Eu?” 
„Unii zic că eș� Ioan Botezătorul; alții zic că eș� Ilie; alții zic că a înviat un 
proroc din cei din vechime.” , i-a întrebat El,  „Dar voi” „cine ziceți că sunt?”
„Hristosul lui Dumnezeu!” I-a răspuns Petru. Isus le-a poruncit cu tărie să nu 
spună nimănui lucrul acesta. Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să 
pă�mească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de 
cărturari, să fie omorât, și a treia zi să învie. 

Puneți întrebări textului pentru a înțelege ce adevăr vrea să transmită Duhul 
Sfânt prin acest pasaj. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Scrieți mai jos adevărurile descoperite de Duhul Sfânt în acest paragraf și o 
aplicare în viața personală a acelui adevăr. 

Adevăruri despre Isus
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cât trebuie să conteze părerile altora?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

OBSERVĂ                   INTERPRETEAZĂ                   CORELEAZĂ                   APLICĂ
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Care este rolul întrebărilor în aflarea adevărului?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații din pasajul studiat (Luca 9:18-22)
despre ucenici
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

despre rugăciune
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

despre suferință
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

despre moarte
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

despre înviere
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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ACUL de gravură al lui LUCA

Întrebări și aplicații suplimentare de discutat în grup

Ce zic ucenicii din grup despre �ne? Dar tu ce zici? Spune numele și un lucru 
depre persoana din dreapta ta, apoi lasă-l să spună el/ea ceva ce nu ș�ți 
despre el/ea. Asigură-te că ș�i numele tuturor din grup.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce zic oamenii azi despre biserică? Dar tu, ce zici?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce zic membrii bisericii despre grupul de ucenicizare? Dar tu ce zici?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce cred ucenicii despre liderul grupului? Dar tu ce crezi?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce cred credincioșii despre ucenicizarea 1:1? Dar tu ce zici?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Biserica este o comunitate de ucenici ai lui Hristos, născuți din nou, care se 
aseamănă tot mai mult cu Isus în gândire, vorbire și trăire; ei se slujesc unii pe 
alții și depun as�el mărturie în mijlocul societății despre puterea 
transformatoare a evangheliei lui Isus Hristos.

Grupul de ucenicizare este un grup format din 8-12 ucenici, care își propune 
să se slujească reciproc prin darurile fiecărui ucenic, să învețe cum să aplice 
învățătura lui Hristos în viața lor de zi cu zi și cum să ducă Evanghelia altora.

Liderul grupului este un ucenic dedicat, care are rolul de a facilita împlinirea 
scopului enunțat mai sus. El NU ESTE un profesor de teologie care ne 
elucidează tainele Sfintelor Scripturi, ci EL ESTE un ucenic înves�t cu 
autoritate de către biserica locală, ca să coordoneze întâlnirea grupului și să 
încurajeze aplicarea învățăturilor studiate împreună.

Ucenicul 1:1 este un ucenic cu care și pentru care te rogi în mod special, vă 
încurajați reciproc și dați socotelă unul altuia de viața spirituală. 
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Luca 9:23-27 O privire de ansamblu

Ș�m din Matei 16:13 că Isus împreună cu ucenicii Lui se aflau în Cezareea lui 
Filip atunci când i-a întrebat: „Cine zic oamenii că sunt Eu?”. Iden�fică 
Caesarea Philippi pe hartă. Ș�m, de asemenea, din Matei 17:1 că Isus S-a dus 
cu ucenicii Lui „pe un munte foarte înalt”, munte pe care are loc schimbarea 
la față a Mântuitorului. Muntele transfigurării poate fi Mt. Hermon (2814 m) 
sau Mt. Tabor (575 m). Tradiția creș�nă susține Mt. Tabor, deși Mt. Hermon se 
potrivește mai bine cu descrierea lui Matei, „un munte foarte înalt” și este 
mult mai aproape de Cezareea lui Filip (vezi harta de mai jos).

LECȚIA 37 ACUL de gravură al lui LUCA
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Luca 9:23-27 Cu�a biblică de rezonanță

Chemarea pe care Isus o adresează tuturor, dar așteptând un răspuns 
personal, este lansată între marea revelație din Cezareea lui Filip și marea 
transfigurare de pe muntele Tabor/Hermon. A urma învățăturile unui rabin 
cu lepădare de sine și consecvență era ceva obișnuit în vremea lui Isus. 
Expresia cea mai neobișnuită pentru urechile primilor des�natari ai acestei 
chemări era: „să-și ia crucea”. 
Departe de Cezareea cealaltă, care găzduia garnizoanele romane (vezi Fapte 
10), și de Ierusalim, unde de asemenea erau prezente trupe romane care îi  
condamnau pe răzvră�ți la moarte prin crucificare, această menționare a 
crucii este cutremurătoare pentru ucenicii lui Isus. Cuvintele care urmează 
despre pierderea sau câș�garea vieții, despre rușine și moarte, răsunau 
foarte strident în urechile ucenicilor, care se bucurau că sunt departe de 
această realitate a morții prin crucificare. Cu imaginea de ansamblu în minte 
și cu această cu�e de rezonanță, stuidiază și aplică adevărurile din textul de 
mai jos.

Textul biblic - Luca 9:23-27 

Apoi a zis tuturor: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de 
sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și 
scape viața, o va pierde; dar oricine își va pierde viața pentru Mine, o va 
mântui. Și ce ar folosi un om să câș�ge toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar 
pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de Mine și de cuvintele 
Mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava Sa și a Tatălui și a 
sfinților îngeri. Adevărat vă spun, că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor 
gusta moartea, până nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu.

Puneți întrebări textului pentru a înțelege ce adevăr vrea să transmită Duhul 
Sfânt prin acest pasaj. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

OBSERVĂ                   INTERPRETEAZĂ                   CORELEAZĂ                   APLICĂ
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Scrieți mai jos adevărurile descoperite de Duhul Sfânt în acest paragraf și o 
aplicare în viața personală a acelui adevăr. 

Adevăruri și aplicații despre Isus
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre lepădarea de sine (corelează și cu alte pasaje)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre cruce, purtarea crucii, crucificarea firii umane 
vechi a ucenicului (corelează și cu alte pasaje)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre urmarea lui Isus ca ucenic, atunci și astăzi 
(corelează și cu alte pasaje)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre moarte, pierderea sau câș�garea vieții 
(corelează și cu alte pasaje)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Adevăruri și aplicații despre rușinea de a mărturisi că eș� ucenicul lui Isus și 
îndrăzneala de a-L mărturisi (corelează și cu alte pasaje)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre revenirea lui Isus în slavă și despre consecințele 
asupra ucenicului (corelează și cu alte pasaje)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre Împărăția lui Dumnezeu (corelează și cu alte 
pasaje)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Întrebări și aplicații suplimentare de discutat în grup

Cum verificăm lepădarea de sine săptămâna aceasta?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce înseamnă concret săptămâna aceasta să luăm crucea și să Îl urmăm pe 
Isus în familie?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum verificăm săptămâna aceasta dacă ne rușinăm că suntem ucenici ai lui 
Isus? Propuneți două-trei probe prac�ce.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Luca 9:28-36 O privire de ansamblu
Luca leagă din punct de vedere temporal evenimentul schimbării la față de 
evenimentul din Cezareea lui Filip, unde Petru primește revelația că Isus este 
Mesia cel promis de veacuri. „Cam la opt zile”, spune Luca, Isus se urcă pe 
munte, ca să se roage, fiind însoțit de trei ucenici: Petru, Iacov și Ioan. 
Chemarea de a-L urma pe calea crucii (9:23) este încadrată de Luca între 
revelația din Cezareea lui Filip și transfigurarea de pe Mt. Tabor/Hermon. 
Ambele pasaje încep cu Isus care se roagă (9:18 și 9:28-29). Luca subliniază 
as�el că atât revelația în ce privește adevărata iden�tate a lui Isus, cât și 
transfigurarea de pe munte au fost precedate de rugăciune. Cu atât ma mult, 
chemarea de a-L urma pe Isus pe calea crucii, cu lepădare de sine, nu este 
posibilă fără rugăciune.

Luca 9:28-36 Cu�a biblică de rezonanță
„De ce zic cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie?”, întreabă ucenicii când 
coboară cu Isus de pe munte, conform textului paralel din Matei 17:1-13. În 
gândirea iudaică postexilică s-a în�părit ideea că înainte de a veni Mesia va 
veni Ilie. Această înțelegere teologică era bazată pe profeția lui Maleahi 4:5-
6, ul�mele cuvinte ros�te de Dumnezeu înainte de marea tăcere de 400 de 
ani. În perioada aceasta de patru secole, de la Maleahi la Ioan Botezătorul, 
numită și perioada intertestamentară, așteptarea mesianică s-a intensificat 
și a fost strâns corelată cu venirea lui Ilie. Ul�mele aver�smente din Maleahi 
aveau legătură cu Moise și cu Ilie: „Aduceți-vă aminte de Legea lui Moise... 
Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului...” (Maleahi 
4:4-5). Cărturarii care contestau pretențiile mesianice ale lui Isus îi aduceau și 
acest argument: Dacă Tu zici că eș� Mesia, unde este Ilie care trebuie să vină 
înaintea lui Mesia? Toată tradiția rabinică postexilică a propovăduit această 
venire a lui Ilie. Unde este Ilie? În Matei 11:14 Isus spune: „Și dacă vreți să 
înțelegeți, el (Ioan Botezătorul) este Ilie care trebuia să vină.” Iar când 
coboară de pe muntele schimbării la față El spune: „Este adevărat că trebuie 
să vină mai întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și 
venit, și ei nu l-au cunoscut... Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre 
Ioan Botezătorul.” (Matei 17:10-13).

LECȚIA 38 ACUL de gravură al lui LUCA
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Textul biblic - Luca 9:28-36  
Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan și pe 
Iacov, și S-a suit pe munte să Se roage. Pe când Se ruga, I s-a schimbat 
înfățișarea feței, și îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că 
stăteau de vorbă cu El doi bărbați: erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă, 
și vorbeau despre sfârșitul Lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și 
tovarășii lui erau îngreuiați de somn; dar, când s-au deșteptat bine, au văzut 
slava lui Isus, și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu El. În clipa când se 
despărțeau bărbații aceș�a de Isus, Petru a zis lui Isus: „Învățătorule, este 
bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una 
pentru Ilie.” Nu ș�a ce spune. Pe când vorbea el as�el, a venit un nor, și i-a 
acoperit cu umbra lui; ucenicii s-au înspăimântat, când i-au văzut intrând în 
nor. Și din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: 
de El să ascultați.” Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii au 
tăcut, și n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră. 

Puneți întrebări textului pentru a înțelege ce adevăr vrea să transmită Duhul 
Sfânt prin acest pasaj. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

OBSERVĂ                   INTERPRETEAZĂ                   CORELEAZĂ                   APLICĂ
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Scrieți mai jos adevărurile descoperite de Duhul Sfânt în acest paragraf și 
o aplicare în viața personală a acelui adevăr. 

Adevăruri și aplicații despre Isus
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre rugăciune și veghere
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre slavă și suferință
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre Moise, Ilie, sfârșitul lui Isus
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre cuvinte fără noimă (Petru)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre mărturia Tatălui despre Fiul preaiubit
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre porunca Tatălui: „De El să ascultați!”
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Întrebări și aplicații suplimentare de discutat în grup

Cum s-ar schimba la față viața, familia, biserica ta, dacă te-ai ruga mai mult?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cine sunt pentru noi astăzi Moise și Ilie, care ne pot încuraja pe calea 
uceniciei?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum putem învinge somnul când este vorba de rugăciune?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum cădem și noi în nebunia lui Petru de a crede că voia Domnului este să 
ne facem trei colibe pe munte și să stăm acolo cu Isus, cu Moise și cu Ilie?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Discutați trei domenii concrete în care veți asculta de Isus săptămâna 
aceasta, în loc să faceți trei colibe?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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LECȚIA 39 ACUL de gravură al lui LUCA

Luca 9:37-45 O privire de ansamblu
„A doua zi” pricepem mai bine de ce vorbele lui Petru erau fără noimă pe 
munte și cât de greșită era gândirea lui când propunea să construiască trei 
adăposturi și să rămână acolo cu Isus. Pe munte era excelent, mai ales după 
ce s-au trezit din somn; vedeau slava lui Isus, aveau părtășie față în față cu 
Moise și cu Ilie, auzeau glasul Tatălui. Înțelegeau însă ce înseamnă cuvintele: 
„De El să ascultați!”. Nu, nu înțelegeau și de aceea nici nu ascultau. Ascultarea 
lui Isus de Tatăl Îl determină să coboare de pe munte în vale, unde Îl aștepta 
mulțimea nevoiașă, și să Își con�nue drumul spre Ierusalim, pentru a fi dat în 
mâinile păcătoșilor. Cum rămâne cu ascultarea ucenicilor de Isus se va vedea 
în pasajele următoare.
 

Luca 9:37-45 Cu�a biblică de rezonanță

Pe când toți se minunau de tot ce făcea Isus, El le-a zis ucenicilor Lui: „Voi 
ascultați bine ce vă spun: Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar 
ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea...” De ce nu înțelegeau ucenicii 
mesajul lui Isus despre pa�mile Lui? Pentru că aveau o altă cu�e de rezonanță 
când era vorba de Mesia. Cu�a lor de rezonanță provenea din epoca 
macabeilor, sec. II î.H. Ei așteptau un Mesia asemenea lui Iuda Macabeul 
care, așa cum îi era numele (ciocan), a zdrobit ca un baros puterea siriană 
cotropitoare a lui An�ohus Epifanes și a eliberat Ierusalimul. Trecuseră 180 
de ani de atunci, iar de aproape 100 de ani romanii erau noii stăpâni ai Iudeii. 
Zeloții și sicarii erau doar două facțiuni, care își propuneau eliberarea de sub 
jugul roman chiar cu prețul războiului, ca pe vremea macabeilor.  Un Mesia 
făcător de miracole, cu autoritate deplină asupra spiritelor rele, asupra 
bolilor și chiar asupra forțelor naturii, da, era un Mesia așteptat și bine primit. 
Dar un Mesia care va fi dat în mâinile oamenilor, care trebuie să pă�mească 
multe, să fie trădat, contestat și omorât era de neînțeles. Nu rezona cu Mesia 
din închipuirea lor. De la mărturia lui Petru din Cezareea lui Filip, „Tu eș� 
Hristosul lui Dumnezeu”, era cert că Isus este Mesia. Incer�tudinea era totuși 
ce fel de Mesia? Un Mesia al Sfintelor Scripturi (Isaia 53) sau un Mesia al 
așteptărilor iudaice? 
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Textul biblic - Luca 9:37-45
A doua zi, când s-au pogorât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Isus. 
Și un om din mijlocul mulțimii a strigat: „Învățătorule, rogu-Te, uită-Te cu 
îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Îl apucă un duh, și deodată 
răcnește; și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură, și cu 
anevoie se duce duhul de la el, după ce l-a stropșit de tot. Am rugat pe 
ucenicii Tăi să-l scoată, și n-au putut. „O neam necredincios și pornit la rău”, a 
răspuns Isus; „până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău.” Pe 
când venea băiatul, dracul l-a trân�t la pământ, și l-a scuturat cu putere. Dar 
Isus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat, și l-a dat înapoi tatălui său. Și 
toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Pe când toți se minunau de tot 
ce făcea Isus, El a zis ucenicilor Săi: „Voi ascultați bine ce vă spun: Fiul omului 
va fi dat în mâinile oamenilor!” Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, 
căci erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă; și se temeau să-L întrebe în 
privința aceasta.

Puneți întrebări textului pentru a înțelege ce adevăr vrea să transmită 
Duhul Sfânt prin acest pasaj. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

OBSERVĂ                   INTERPRETEAZĂ                   CORELEAZĂ                   APLICĂ
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Scrieți mai jos adevărurile descoperite de Duhul Sfânt în acest paragraf și 
o aplicare în viața personală a acelui adevăr. 

Adevăruri și aplicații despre Isus
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre tatăl îndurerat de suferința singurului fiu
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre nepu�nța ucenicilor rămași în vale
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre spirite rele și boli
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre vindecare nemeritată și har
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre uimire în fața măreției lui Dumnezeu
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre uimirea generală a gloatei și aver�zarea 
ucenicilor, că ei trebuie să fie atenți la altceva
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre incapacitatea de a înțelege mesajul clar al lui Isus
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Întrebări și aplicații suplimentare de discutat în grup

Care sunt câteva dintre problemele cu care se confruntă oamenii astăzi „în 
vale” și pentru care așteaptă ajutor de la ucenicii lui Isus? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Care sunt câteva dintre cauzele nepu�nței ucenicilor de astăzi în a oferi soluții 
la problemele contemporane?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

În ce domenii Isus ne-ar atrage atenția astăzi: „Voi ascultați bine ce vă spun.”?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Care sunt câteva dintre cuvintele lui Isus care trec pe lângă noi fără să le 
înțelegem și despre care ne este teamă să întrebăm, pentru că ar însemna să 
ne schimbăm concepțiile și înțelegerea?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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LECȚIA 40 ACUL de gravură al lui LUCA

Luca 9:46-50 O privire de ansamblu
Următoarele trei pasaje (9:46-50; 9:51-56; 9:57-62) dovedesc cât de puțin 
înțelegeau ucenicii mesajul lui Isus, deși Îl urmau îndeaproape. Cât de 
departe este cerul de pământ și răsăritul de apus, așa de departe era 
gândirea și acțiunea ucenicilor față de gândirea și acțiunea lui Isus. Dorința 
măreției din inima lor arăta de fapt micimea lor. Exclusivismul și dorința lor de 
răzbunare dovedesc îngus�mea gândirii și a iubirii lor față de semeni. 
Capitolul nouă se încheie „pe drum”, cu trei exemple de potențiali ucenici, 
care nu înțeleg nici esența, nici costul uceniciei.

Luca 9:46-50 Cu�a biblică de rezonanță
Un copil evreu creștea de mic cu mândria de a fi parte din poporul ales. Asta 
însemna privilegii unice în raport cu celelalte națiuni, exclusivitate în ce 
privește promisiunea de a fi cap și nu coadă. Această mentalitate a 
privilegiilor mărețe, dar care ignora responsabilitățile pe măsură hrănea 
naționalismul iudaic exclusivist din vremea lui Isus. Iudeii și-au spus la 
nesfârșit că sunt poporul ales, dar au uitat foarte repede de către Cine au fost 
aleși și, mai ales, pentru ce scop au fost aleși. Ucenicii era aleșii dintre aleși. 
Dar nici măcar asta nu sa�sfăcea mândria lor. Doreau să ș�e cine este alesul 
aleșilor dintre cei aleși; cel mai mare dintre ei. Ciudată și nocivă curiozitate, 
care era cumva rezultatul ruginirii cu�ei de rezonanță a poporului ales. 

Textul biblic - Luca 9:46-50
Apoi le-a venit în gând să ș�e cine dintre ei ar fi cel mai mare. Isus le-a 
cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă El, și le-a zis: „Oricine 
primește pe acest copilaș, în Numele Meu, pe Mine Mă primește; și oricine 
Mă primește pe Mine, primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Fiindcă cine 
este cel mai mic între voi toți, acela este mare.” Ioan a luat cuvântul, și a zis: 
„Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în Numele tău; și l-am 
oprit, pentru că nu merge după noi.” „Nu-l opriți”, i-a răspuns Isus, „fiindcă 
cine nu este împotriva voastră, este pentru voi.”

OBSERVĂ                   INTERPRETEAZĂ                   CORELEAZĂ                   APLICĂ
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Scrieți mai jos adevărurile descoperite de Duhul Sfânt în acest paragraf și o 
aplicare în viața personală a acelui adevăr. 

Adevăruri și aplicații despre Isus și cunoaștera gândurilor noastre
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre dorința de mărire, mândrie și efectele ei
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre smerenie și adevărata măreție
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre pretenția de a ne urma oamenii doar pe noi
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre „pentru” și „împotrivă”
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre exclusivism și parohialism
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Întrebări și aplicații suplimentare de discutat în grup

Cum se manifestă astăzi în familie și biserică dorința de a ș� cine este cel mai 
mare și ce remedii avem? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum putem dovedi prac�c săptămâna aceasta, în familie și la biserică, 
asumarea principiului hris�c: „cine este cel mai mic între voi acela este cel 
mai mare”? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum se manifestă astăzi în comunitățile creș�ne mentalitatea ucenicilor: 
dacă „nu merge după noi” îl oprim?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum ne putem asigura că în călătoria noastră creș�nă mergem „după Isus” 
și „după Scripturi”, nu „după noi”?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Care sunt câteva prejudecăți la care trebuie să renunți dacă accepți ce spune 
Isus: „Cine nu este împotriva voastră este pentru voi.”?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



Luca 9:51-56 O privire de ansamblu
„Când s-a apropiat vremea...” Isus a venit în lume „la împlinirea vremii” 
(Galateni 4:4) și a plecat din lume când i-a sosit ceasul (Ioan 13:1). Toată 
lucrarea Mântuitorului a fost planificată de Tatăl din veșnicie și a fost 
înfăptuită sub îndrumarea Tatălui. Calea înălțării înapoi în cer trecea pentru 
Isus prin Ghețimani, pe Via Dolorosa și pe la Golgota. Cu acest pasaj (9:51-56) 
începe cea mai lungă secțiune a evangheliei lui Luca, drumul spre Ierusalim 
(9:51-19:44). Lucrarea din Galileea se încheiase. Toți cei care credeau că Isus 
a venit ca să vindece bolnavii, să predice Împărăția, să sature flămânzii și să 
domnească apoi pe tronul lui David, aveau să fie foarte dezamăgiți. Misiunea 
principală pentru care venise Isus era să pă�mească la Ierusalim, să moară 
pentru păcatul lumii și să învie a treia zi. 

Luca 9:51-56 Cu�a biblică de rezonanță
„Să se coboare foc din cer... cum a făcut Ilie?” Care era cu�a de rezonanță a lui 
Iacov și Ioan de au venit cu o as�el de iniția�vă împotriva samaritenilor? Cu 
siguranță erau și ei plini de prejudecăți față de samariteni ca toți conaționalii 
lor. De la cucerirea asiriană a Samariei (722 î.H.) și până în vremea lui Isus, 
populația Samariei era un amestec de evrei și păgâni aduși de împăratul 
Asiriei (vezi 2 Regi 17:24-41). Disprețul față de samariteni era adânc 
înrădăcinat în mentalul colec�v al iudeilor (Ioan 4:9), iar Isus îi șoca pe 
ucenicii Lui plini de prejudecăți sfidând aceste cutume. Drumul lui Isus spre 
Ierusalim trecea și prin Samaria, deși drumul altor iudei care doreau să 
ajungă din Galileea în Iudeea ocolea Samaria. Probabil ucenicii se gândeau 
după refuzul de a fi găzduit în acel sat samaritean, că în sfârșit Isus se va 
convinge și El că samaritenii erau de ocolit sau chiar de... nimicit. Cum tocmai 
îl văzuseră pe Ilie cu câteva zile în urmă pe munte, le-a fost la îndemână 
soluția finală pentru samariteni din cu�a lor de rezonanță: foc din cer... cum a 
făcut Ilie (vezi 2 Regi 1:3-17). Doar că Isus avea o altă cu�e de rezonanță, era 
condus de un alt Duh decât duhul răzbunării. Fiii tunetului au interpretat 
greșit acțiunea lui Ilie și au folosit-o ca temei al dorinței lor de răzbunare. „Fiul 
omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască.” 
Mântuirea oamenilor, inclusiv a samaritenilor, era misiunea lui Isus. 
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LECȚIA 41 ACUL de gravură al lui LUCA



Textul biblic - Luca 9:51-56
Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Și-a îndreptat fața 
hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli, care s-au dus și au 
intrat într-un sat al Samaritenilor, ca să-I pregătească un loc de găzduit. Dar ei 
nu L-au primit, pentru că Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii 
Săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: „Doamne, vrei să 
poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie?” Isus S-a 
întors spre ei, i-a certat, și le-a zis: „Nu ș�ți de ce duh sunteți însuflețiți! Căci 
Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” Și 
au plecat într-alt sat. 

Puneți întrebări textului pentru a înțelege ce adevăr vrea să transmită 
Duhul Sfânt prin acest pasaj. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Scrieți mai jos adevărurile descoperite de Duhul Sfânt în acest paragraf și o 
aplicare în viața personală a acelui adevăr. 

Adevăruri și aplicații despre Isus și hotărârea Lui de a urma planul divin
____________________________________________________________
____________________________________________________________

OBSERVĂ                   INTERPRETEAZĂ                   CORELEAZĂ                   APLICĂ
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Adevăruri și aplicații despre Isus și primirea Lui de către oameni
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre respingerea care ajută împlinirea planului
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre alegerea greșită a modelelor biblice
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre mustrarea ucenicilor
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre ucenici însuflețiți de un duh de revanșă
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre mântuirea oamenilor
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Întrebări și aplicații suplimentare de discutat în grup

Cum putem cunoaște astăzi ca ucenici ai lui Isus vremea și direcția în care 
trebuie să mergem? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum putem ges�ona sănătos astăzi sen�mentele de respingere? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum putem lupta cu neiertarea, dorința de răzbunare și alte sen�mente 
nega�ve distruc�ve pentru ucenicul lui Isus? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum putem evita pericolul de a folosi Biblia pentru a ne jus�fica a�tudini și 
acțiuni nebiblice? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum putem iden�fica duhul de care suntem însuflețiți, dacă este de la 
Dumnezeu sau nu?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Luca 9:57-62 O privire de ansamblu
Călătoria lui Isus spre Ierusalim a început. Direcția este clară: Ierusalim. 
Scopul este însă diferit pentru toți cei ce I se alătură „pe drum”. Mulți 
aventurieri sunt gata să se adauge mulțimii care Îl urmează, însă nu oricine 
poate să ducă această călătorie la bun sfârșit. Mai devreme sau mai târziu 
adevărata mo�vație iese la suprafață. Isus nu încurajează teribilismul religios, 
ci ucenicia dedicată. Oricine crede că alături de Isus se va simți mai în 
siguranță și mai confortabil în lumea aceasta se înșală. Oricine vrea să-L 
urmeze fără să-i fie afectate relațiile și prioritățile, de asemenea se amăgește. 
Isus poate fi urmat doar cu lepădare totală de sine și cu crucea zilnic în spate. 

Luca 9:57-62 Cu�a biblică de rezonanță
Această secțiune din Luca pe care tocmai o încheiem de studiat pune în 
evidență două concepte și le ches�onează validitatea: Mesia și ucenicul. 
Ambele concepte rezonau puternic în mintea evreilor din vremea lui Isus. În 
Luca 9 se afirmă pentru prima dată prin Petru că Isus este Mesia (9:20). Dar ce 
fel de Mesia? Tot în Luca 9 răsună clar chemarea la ucenicie (9:23) și erau 
destui care Îl urmau pe Isus. Dar ce fel de ucenici erau? Interacțiunea lui Isus 
cu trei candidați la ucenicie evidențiază cu�a lor de rezonanță în ce-l privește 
pe Mesia și ucenicia, ceea ce îi face să renunțe singuri. Dacă nu eș� dispus   
să-ți însușeș� ucenicia în termenii lui Isus, vei renunța curând dezamăgit de 
Isus și de ucenicii Lui. Cauza eșecului este de fapt în înțelegerea ta. 

Textul biblic - Luca 9:57-62
Pe când erau pe drum, un om i-a zis: „Doamne, Te voi urma oriunde vei 
merge.” Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini, și păsările cerului au cuiburi; dar 
Fiul omului n-are unde-Și odihni capul.” Altuia i-a zis: „Vino după Mine!” 
„Doamne”, I-a răspuns el, „lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu.” 
Dar Isus i-a zis: „Lasă morții să-și îngroape morții, și tu du-te de vestește 
Împărăția lui Dumnezeu.” Un altul a zis: „Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă 
întâi să mă duc să-mi iau rămas-bun de la ai mei.” Isus i-a răspuns: „Oricine 
pune mâna pe plug, și se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăția lui 
Dumnezeu.”

LECȚIA 42 ACUL de gravură al lui LUCA
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Puneți întrebări textului pentru a înțelege ce adevăr vrea să transmită Duhul 
Sfânt prin acest pasaj. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Scrieți mai jos adevărurile descoperite de Duhul Sfânt în acest paragraf și o 
aplicare în viața personală a acelui adevăr. 

Adevăruri și aplicații despre dorința de a-L urma pe Isus
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre răspunsurile lui Isus
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

OBSERVĂ                   INTERPRETEAZĂ                   CORELEAZĂ                   APLICĂ
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Adevăruri și aplicații despre așteptări nerealiste ale ucenicilor
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre amânare în a-L urma pe Isus
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre priorități și redefinirea relațiilor
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre urgența ves�rii Împărăției lui Dumnezeu
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre perseverența în viața ucenicului
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Adevăruri și aplicații despre capacitatea lui Isus de a cunoaște mo�vațiile 
ucenicilor și de a-i selecta pe adevărații ucenici.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Întrebări și aplicații suplimentare de discutat în grup

Cum ne putem verifica mo�vația de a-L urma pe Isus ca ucenici? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Care sunt „vizuinile” și „cuiburile” confortabile care ne împiedică să-L urmăm 
pe Cel care n-a avut unde-Și odihni capul?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Care sunt mo�vele cu care ne jus�ficăm amânarea de a-L urma pe Isus pe 
drumul uceniciei acum?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Cum putem păstra într-un echilibru biblic relația cu familia și cu Împărăția 
lui Dumnezeu?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ce ne face să ne uităm înapoi astăzi după ce am pus mâinile pe „coarnele 
plugului”?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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