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BISERICA HARUL TITAN



Un ghid de ucenicizare practică
pentru ucenicii lui Hristos

din Biserica Harul Titan



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

Înainte de a începe să citești versetele care formează textul
biblic din Luca 16 și 17, familiarizează-te cu imaginea de
ansamblu a Evangheliei după Luca.
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SĂ NE REAMINTIM! Ce înseamnă...Acul de gravură 
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Este important să observăm că cea mai consistentă parte a Evangheliei
după Luca, din punct de vedere cantitativ, este secțiunea care prezintă
drumul spre Ierusalim. Metafora drumului, a căii este importantă pentru
Luca, el numind întreaga credință creștină „Calea” (vezi Fapte 9:2; 22:4;
24:22; compară și cu Ioan 14:6). 
Calea credinței este calea uceniciei, calea crucii... 

Ascultă cuvintele lui Hristos 
                  (prin citire, studiu, predici, singur și în adunare) 
Corectează ce nu se potrivește cu caracterul lui Hristos 
                  (prin sfat, mustrare, ucenic 1:1) 
Urmărește să aplici zilnic învățătura lui Hristos 
                  (prin discipline spirituale, fapte, slujire) 
Luptă pentru transformarea altora după chipul lui Hristos 
                  (prin evanghelizare, ucenicizare) 

„Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, 
până va lua Hristos chip în voi!” (Galateni 4:19). 
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Luca  16

Luca 16:1 Isus a mai spus ucenicilor Săi: „Un om bogat avea un ispravnic, care a
fost pârât la el că-i risipeşte averea. 2. El l-a chemat, şi i-a zis: „Ce aud eu
vorbindu-se despre tine? Dă-ţi socoteala de isprăvnicia ta, pentru că nu mai
poţi fi ispravnic.” 3. Ispravnicul şi-a zis: „Ce am să fac, dacă îmi ia stăpânul
isprăvnicia? Să sap, nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine. 4. Ştiu ce am să fac, pentru
ca, atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor.” 5. A
chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său, şi a zis celui dintâi: „Cât eşti
dator stăpânului meu?” 6. „O sută de măsuri de untdelemn”, a răspuns el. Şi i-a
zis: „Ia-ţi zapisul, şi şezi degrabă de scrie cincizeci.” 7. Apoi a zis altuia: „Dar tu,
cât eşti dator?” „O sută de măsuri de grâu”, a răspuns el. Şi i-a zis: „Ia-ţi zapisul,
şi scrie optzeci.” 8. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că
lucrase înţelepţeşte. Căci fiii veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai
înţelepţi decât fiii luminii. 9. Şi Eu vă zic: Faceţi-vă prieteni cu ajutorul
bogăţiilor nedrepte, pentru ca atunci când veţi muri, să vă primească în
corturile veşnice. 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este
credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este
nedrept şi în cele mari. 11. Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţiile
nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? 12. Şi dacă n-aţi fost
credincioşi în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? 13. Nici o slugă nu
poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt, sau va
ţine numai la unul şi va nesocoti pe celălalt. 
Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”

14. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate lucrurile acestea, şi îşi
băteau joc de El. 15. Isus le-a zis: „Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea
oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile; pentru că ce este înălţat între
oameni, este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. 16. Legea şi prorocii au ţinut
până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se
propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. 17. Este mai lesne să
treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege. 18.
Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte; şi cine ia de
nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, preacurveşte.

NU PUTEȚI SLUJI LUI DUMNEZEU ȘI LUI MAMONA!



19. „Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in subţire; şi în
fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. 20. La uşa lui,
zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube. 21. Şi dorea mult să se
sature cu fărâmiturile, care cădeau de la masa bogatului; până şi
câinii veneau şi-i lingeau bubele. 22. Cu vremea săracul a murit; şi a
fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au
îngropat. 23. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat
ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam, şi pe Lazăr în sânul lui, 24.
şi a strigat: „Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine, şi trimite pe Lazăr
să-şi înmoaie vârful degetului în apă, şi să-mi răcorească limba; căci
grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.” 25. „Fiule”, i-a răspuns Avraam,
„adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a
luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit. 26. Pe
lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca
cei ce ar avea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi, să nu poată.”
27. Bogatul a zis: „Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în
casa tatălui meu; 28. căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste
lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.” 29. Avraam a răspuns:
„Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.” 30. „Nu, părinte Avraame”,
a zis el; „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.” 31. Şi
Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor
crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”

Observați și identificați ideea comună, care se regăsește în toate
paragrafele din Luca 16, exprimată prin diverse cuvinte.

Căutați în Luca 15 cuvintele „avere” și „risipit”. Poate fi o legătură
ideatică între Luca 15 și 16? Care ar putea fi?
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Luca  16



Ai avut vreodată impresia că cineva se folosește de tine pentru
scopurile lui egoiste? Ce ai simțit față de acea persoană? Ce ai
făcut când ai realizat asta?

Unii folosesc oamenii ca să ajungă la resursele lor, alții folosesc
resursele lor ca să ajungă la oameni. Care categorie crezi că este
mai numeroasă? De ce?

NU PUTEȚI SLUJI LUI DUMNEZEU ȘI LUI MAMONA!
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Recitește Luca 16:1-13

Luca 16:1 Isus a mai spus ucenicilor Săi: „Un om bogat avea un ispravnic, care
a fost pârât la el că-i risipeşte averea. 2. El l-a chemat, şi i-a zis: „Ce aud eu
vorbindu-se despre tine? Dă-ţi socoteala de isprăvnicia ta, pentru că nu mai
poţi fi ispravnic.” 3. Ispravnicul şi-a zis: „Ce am să fac, dacă îmi ia stăpânul
isprăvnicia? Să sap, nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine. 4. Ştiu ce am să fac,
pentru ca, atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în
casele lor.” 5. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său, şi a zis celui
dintâi: „Cât eşti dator stăpânului meu?” 6. „O sută de măsuri de untdelemn”,
a răspuns el. Şi i-a zis: „Ia-ţi zapisul, şi şezi degrabă de scrie cincizeci.” 7. Apoi
a zis altuia: „Dar tu, cât eşti dator?” „O sută de măsuri de grâu”, a răspuns el.
Şi i-a zis: „Ia-ţi zapisul, şi scrie optzeci.” 8. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul
nedrept, pentru că lucrase înţelepţeşte. Căci fiii veacului acestuia, faţă de
semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiii luminii. 9. Şi Eu vă zic: Faceţi-vă
prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca atunci când veţi muri, să
vă primească în corturile veşnice. 10. Cine este credincios în cele mai mici
lucruri, este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici
lucruri, este nedrept şi în cele mari. 11. Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în
bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? 12. Şi dacă n-
aţi fost credincioşi în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? 13. Nici o
slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe
celălalt, sau va ţine numai la unul şi va nesocoti pe celălalt. 
Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”



Care sunt lucrurile mai puțin clare, poate chiar stranii, din Luca 16?

Care sunt lucrurile clare din acest capitol, care pot fi aplicate de
noi, ucenicii lui Isus de astăzi?

Care este imposibilitatea despre care vorbește Isus în Luca 16:13?
Dar în Luca 14:27, 33?

De ce este imposibil să slujească un ucenic la doi stăpâni?

Care este ideea principală a pildei? (16:1-8)

Care sunt contrastele folosite de Isus în v. 8, 10, 11, 12, 13?

       Observați         Corelați și interpretați           Discutați și aplicați!

        Mamona este un cuvânt aramaic care însemna „bogăție, bani” și
are o rădăcină comună cu verbul ebraic aman, care înseamnă „a se
încrede”. Ideea transmisă prin termenul Mamona era aceea de
„comoară în care îți pui încrederea”.

  
      Cuvântul tradus de Cornilescu „înțelepțește” din 16:8 înseamnă și
„cu prudență”, „cu perspicacitate”. Stăpânul nu laudă nedreptatea
ispravnicului, ci inteligența cu care a anticipat ce se poate întâmpla și
cu care a luat măsuri ca să-și asigure un viitor după ce va fi fost demis
(vezi monologul interior din v.3-4). De data aceasta folosește
resursele pentru a consolida relațiile și nu invers ca până atunci.
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Ce transmite Isus prin aceste contraste?

Care sunt concluziile lui Isus? (16:9-13)

Cum putem aplica concluziile clare?

Care este adevărul despre slujire pe care Îl subliniază Mântuitorul
pentru ucenicii Lui?

Ce implicații are acest adevăr pentru viața creștină practică?

Care este adevărul despre credincioșie pe care Îl subliniază
Mântuitorul pentru ucenicii Lui?

Ce implicații are acest adevăr pentru viața creștină practică?

        16:9

        16:10

        16:11-12

        16:13

Daniel 2:12-22
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NOTIȚE



Ți s-a întâmplat să lucrezi la un puzzle și să reușești cu greu să
potrivești toate piesele? Ce ai simțit atunci? Cum ai rezolvat?

NU PUTEȚI SLUJI LUI DUMNEZEU ȘI LUI MAMONA!
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Recitește Luca 16:14-18 

Luca 16:14 Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate
lucrurile acestea, şi îşi băteau joc de El. 15. Isus le-a zis: „Voi căutaţi
să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă
cunoaşte inimile; pentru că ce este înălţat între oameni, este o
urâciune înaintea lui Dumnezeu. 16. Legea şi prorocii au ţinut până la
Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se
propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. 17. Este mai
lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură
de slovă din Lege. 18. Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă,
preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei,
preacurveşte.

Ce aflăm despre farisei din v.14-15? Corelează și cu alte pasaje din
evanghelii care susțin același adevăr despre farisei.

Pe cine afirmau fariseii că slujesc? Cui slujeau ei de fapt, conform
lui Isus (v.13-14)?
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Ce învățăm din 1 Corinteni 5:10-11; 1 Timotei 6:9-10 și 2 Timotei 3:2
despre iubirea de bani?

Care sunt contrastele din v. 15? Corelați cu alte pasaje care afirmă
aceleași adevăruri.

Ce învățăm practic din aceste contraste pentru viața de ucenic?

Care este contrastul din Luca 16:16?

       Observați         Corelați și interpretați          Discutați și aplicați!

     Fariseii erau iubitori de bani și Îl batjocoreau pe Isus care le spunea
că nu pot sluji lui Dumnezeu și lui Mamona în același timp. Ei se arătau
în exterior neprihăniți, înaintea oamenilor, și se considerau păzitorii
Legii și ai profeților, dar respingeau Evanghelia Împărăției pe care o
predica Isus, pe care vameșii și păcătoșii o primeau dând năvala să-L
asculte pe Isus. Deși odată cu Isus Împărăția intra într-o nouă etapă, a
evangheliei pentru toate națiunile, Legea rămâne valabilă. Exemplul
pe care îl alege Isus, ca să le demaște ipocrizia lor în legătură cu
Legea, este lejeritatea cu care abordau fariseii problematica
divorțului. Fariseii se foloseau de textul din Deuteronom 24:1-2, ca să
își alunge soțiile din orice motiv. Hillel, unul din formatorii teologici ai
fariseilor, spunea că poți să divorțezi de soție și dacă îți face supa prea
sărată sau dacă a ars mâncarea pe foc. Acel „ceva rușinos” descoperit
de un bărbat la soția lui, la care se referea la Moise în Deuteronom,
avea de-a face cu virginitatea, nu cu lucruri superficiale cum ar fi
mâncarea prea sărată. Încă de pe vremea lui Maleahi Dumnezeu
demască această ipocrizie în poporul Lui, deși fariseii ca grupare
religioasă nu apăruseră încă (Maleahi 2:15-16).



Citește toate pasajele din evanghelii în care Isus se exprimă în
privința căsătoriei și extrage adevărul despre căsătorie din ele. 

Este vreo legătură este între iubirea de bani, ipocrizia religioasă,
respingerea Evangheliei lui Isus și imoralitatea conjugală? Care
este drumul de la lăcomie la preacurvie?

Ce trebuie să facem ca ucenici, ca să prevenim sau să tratăm:
iubirea de bani, ipocrizia religioasă, rezistența față de evanghelie 

        Matei 5:31-32

        Matei 19:3-12

        Marcu 10:2-12

        Luca 16:18

       și infidelitatea conjugală?
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NOTIȚE



NU PUTEȚI SLUJI LUI DUMNEZEU ȘI LUI MAMONA!
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Recitește Luca 16:19-31

Este vreo legătură între această istorisire și celelalte pasaje din
Luca 16 studiate în ultimele două săptămâni? Dacă da, care?

Care sunt contrastele pe care le folosește Isus în această istorisire?

19. „Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in subţire; şi în fiecare
zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. 20. La uşa lui, zăcea un
sărac, numit Lazăr, plin de bube. 21. Şi dorea mult să se sature cu
fărâmiturile, care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i
lingeau bubele. 22. Cu vremea săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în
sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. 23. Pe când era el în
Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe
pe Avraam, şi pe Lazăr în sânul lui, 24. şi a strigat: „Părinte Avraame, fie-
ţi milă de mine, şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă,
şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.” 25.
„Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat
lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat,
iar tu eşti chinuit. 26. Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o
prăpastie mare, aşa ca cei ce ar avea să treacă de aici la voi, sau de acolo
la noi, să nu poată.” 27. Bogatul a zis: „Rogu-te dar, părinte Avraame, să
trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu; 28. căci am cinci fraţi, şi să le
adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.” 29.
Avraam a răspuns: „Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.” 30. „Nu,
părinte Avraame”, a zis el; „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se
vor pocăi.” 31. Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe
proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”



Recapitulați, discutați și aplicați adevărurile din Luca 16.

      Observați         Corelați și interpretați           Discutați și aplicați!
       Ce învățăm și putem aplica despre:
       Viață și moarte

       Bogăție și sărăcie

       Rai și iad

       Pocăință și nepocăință

       Credință și necredință

       Egoism și slujire
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NOTIȚE



15

NOTIȚE



Ai făcut vreodată ceva din datorie, doar pentru că trebuia să faci,
deși nu aveai nicio tragere de inimă? Povestește cum te-ai simțit.

VIE ÎMPĂRĂȚIA TA!
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Luca 17

Luca 17:1 Isus a zis ucenicilor Săi: „Este cu neputinţă să nu vină
prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin! 2. Ar fi mai de
folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât, şi să fie aruncat
în mare, decât să facă pe unul din aceşti micuţi să păcătuiască. 3.
Luaţi seama la voi înşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte împotriva ta,
mustră-l! Şi dacă-i pare rău, iartă-l! 4. Şi chiar dacă păcătuieşte
împotriva ta de şapte ori pe zi, şi de şapte ori pe zi se întoarce la tine
şi zice: „Îmi pare rău!” – să-l ierţi. 5. Apostolii au zis Domnului:
„Măreşte-ne credinţa!” 6. Şi Domnul a zis: „Dacă aţi avea credinţă cât
un grăunte de muştar, aţi zice dudului acestuia: „Dezrădăcinează-te
şi sădeşte-te în mare”, şi v-ar asculta. 7. Cine dintre voi, dacă are un
rob, care ară sau paşte oile, îi va zice, când vine de la câmp: „Vino
îndată, şi şezi la masă?” 8. Nu-i va zice mai degrabă: „Găteşte-mi să
mănânc, încinge-te, şi slujeşte-mi până voi mânca şi voi bea eu;
după aceea, vei mânca şi vei bea şi tu?” 
9. Va rămâne el îndatorat faţă de robul acela, pentru că robul a făcut
ce-i fusese poruncit? Nu cred. 10. Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot
ce vi s-a poruncit, să ziceţi: „Suntem nişte robi netrebnici; am făcut
ce eram datori să facem.”



Observați cuvintele care se repetă în text. Care este ideea
centrală a textului?

De ce este prilejurile de păcătuire sunt inevitabile? 

În contextul discuției despre păcătuire Isus vorbește despre
provocatori, făptași și victime. Ce spune Isus despre cei care îi
provoacă pe alții să păcătuiască?

Ce trebuie să faci dacă ești victimă, dacă cineva a păcătuit
împotriva ta? Corelează și cu alte pasaje biblice relevante pentru
acest subiect.

Cum trebuie să mustri pe cineva astfel încât mustrarea să-și
atingă scopul. Dă exemple de mustrare eficientă și mustrare
ineficientă.

Isus ne poruncește să iertăm după ce trecem prin procesul
mustrării. Îți este ușor să ierți? De ce?

De ce apostolii se roagă: „Mărește-ne credința!” când Isus le
poruncește să ierte?

De ce Isus nu răspunde acestei rugăciuni, ci mai degrabă o
corectează („Dacă ați avea credință..”)?

      Observați         Corelați și interpretați           Discutați și aplicați!
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Dacă ești victimă, cum te simți când ți se poruncește să ierți?

Cum te-ai simți dacă ai porunci unui copac să se dezrădăcineze și chiar
ar face-o?

Ce fel de ucenic vrei să fii când vine vorba de iertare?

Dacă tu ai păcătuit față de cineva, ce îți cere Isus în acest pasaj să faci?

De ce nu este ușor să ne cerem iertare?

Ce putem face ca să primim puterea de a ne cere iertare când greșim? 

Fă o listă cu persoanele față de care trebuie să-ți ceri iertare. Începe cu
cele din familie.

Fă o listă cu persoanele pe care trebuie să le ierți, ca act de ascultare
față de porunca lui Hristos.

Prin întrebările retorice din v.7-9 Isus corectează eroarea pe care ucenicii o
aveau în legătură cu iertarea. Ei cred că puterea de a ierta vine din credința
pe care Isus le-o poate da, dar Isus le corectează gândirea aceasta. Iertarea
nu este o problemă de credință, ci o chestiune de ascultare față de porunca
lui Isus de a ierta. Iartă-l! Punct. Este o datorie, nu o alegere, pentru orice
ucenic al lui Isus.

Credința poruncește și este ascultată: dudul se dezrădăcinează și se sădește
în mare.
Datoria ascultă porunca: mustră și iartă.

Credința te face să te simți atotputernic.
Datoria te face să te simți un rob nevrednic.

Atâta timp cât vei dori să fii un ucenic „atotputernic” nu vei putea să ierți.
Dar dacă vei alege să fii un ucenic „rob netrebnic” vei putea ierta.

         Dacă lista este goală, dă slavă Domnului și mai roagă-te ca Duhul Sfânt         
         să îți descopere.
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Ți s-a întâmplat vreodată să faci un bine cuiva și să uite să îți
mulțumească? Ce ai gândit și ce ai simțit atunci?

VIE ÎMPĂRĂȚIA TA!

20

Citește Luca 17:11-19

Luca 17:11 Isus mergea spre Ierusalim, şi a trecut printre Samaria şi
Galilea. 12. Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi. Ei
au stat departe, 13. şi-au ridicat glasul, şi au zis: „Isuse, Învăţătorule,
ai milă de noi!” 14. Când i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă şi arătaţi-
vă preoţilor!” Şi pe când se duceau, au fost curăţiţi. 15. Unul din ei,
când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas
tare. 16. S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus, şi I-a
mulţumit. Era Samaritean. 17. Isus a luat cuvântul, şi a zis: „Oare n-au
fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă, unde sunt? 18. Nu s-a
găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui
Dumnezeu?” 19. Apoi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a
mântuit.”9. Va rămâne el îndatorat faţă de robul acela, pentru că
robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. 10. Tot aşa şi voi, după
ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: „Suntem nişte robi
netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.”

Este vreo legătură între pasajul acesta și cel anterior? 
Dacă da, care?

De ce Luca menționează din nou că „Isus mergea spre Ierusalim”?
Corelează cu 9:31, 51; 13:22.
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Studiați pasajul cu atenție, observați cuvintele-cheie, puneți
întrebări, corelați și cu alte pasaje relevante din Biblie, extrageți
învățături și apoi sugerați aplicații. 



Ți s-a întâmplat să întrebi ceva pe cineva și să ți se răspundă la altă
întrebare decât cea pe care ai pus-o? Ce ai gândit și ce ai simțit
atunci?

VIE ÎMPĂRĂȚIA TA!

22

Citește Luca 17:20-30

Luca 17:20 Fariseii au întrebat pe Isus cândva veni Împărăţia lui
Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu
vine în aşa fel ca să izbească privirile. 21. Nu se va zice: „Uite-o aici”,
sau: „Uite-o acolo!” Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este
înăuntrul vostru.” 22. Şi a zis ucenicilor: „Vor veni zile când veţi dori
să vedeţi una din zilele Fiului omului, şi n-o veţi vedea. 23. Vi se va
zice: „Iată-L aici, iată-L acolo!” Să nu vă duceţi, nici să nu-i urmaţi. 24.
Căci, cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului până la
cealaltă, aşa va fi şi Fiul omului în ziua Sa. 25. Dar mai întâi trebuie să
sufere multe, şi să fie lepădat de neamul acesta. 26. Ce s-a întâmplat
în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: 27.
mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe
în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi. 28. Ce s-a
întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau,
beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; 29. dar, în ziua când a ieşit
Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi.
30. Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.

Observă cu atenție ce întrebare pun fariseii și la ce întrebare
răspunde Isus. Ce viza întrebarea „când va veni?” și în ce direcție le
îndreaptă Isus gândirea prin expresia: „nu va veni în așa fel”?



Ce însemna Împărăția lui Dumnezeu pentru farisei? Dar pentru
Isus și pentru ucenicii Lui? Corelează cu pasaje din Vechiul
Testament (de ex. Daniel 2:44; 9:13-14 și altele), dar și din Noul
Testament (de ex. Matei 13:24-47; Romani 14:17 și altele)

De ce fariseii și Isus aveau o înțelegere diferită a Împărăției lui
Dumnezeu? Ce ar trebui să înțelegem noi azi prin Împărăța lui
Dumnezeu? Argumentează cu pasaje biblice.

Ce însemnă că „Împărăța lui Dumnezeu este înăuntrul” nostru și
care sunt implicațiile?

Ce însemnau pentru Isus expresiile: „Fiul Omului” și „ziua Sa” sau
zilele Fiului Omului”?

În ce fel precedentele istorice din trecut („zilele lui Noe”; „zilele lui
Lot”) luminează sensul pentru ce urmează în viitor („zilele Fiului
Omului”)? 

Ce învățăm practic din zilele lui Noe și ale lui Lot ca să ne prezătim
pentru zilele Fiului Omului?

Care este concluzia lui Isus din v. 30? Ce implicații are pentru noi,
ucenicii lui Isus de astăzi?

      Observați         Corelați și interpretați           Discutați și aplicați!
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Ți s-a întâmplat vreodată să vrei să câștigi timp luând-o pe o
scurtătură și de fapt să pierzi și mai mult? Dacă da, ce concluzie ai
tras?

VIE ÎMPĂRĂȚIA TA!

26

Citește Luca 17:31-37

Luca 17:31 În ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei, şi îşi va avea

vasele în casă, să nu se pogoare să le ia; şi cine va fi pe câmp, de

asemenea, să nu se mai întoarcă. 32. Aduceţi-vă aminte de nevasta

lui Lot. 33. Oricine va căuta să-şi scape viaţa, o va pierde; şi oricine o

va pierde, o va găsi. 34. Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi

în acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat; 35. două femei vor

măcina împreună: una va fi luată, şi alta va fi lăsată. 36. Doi bărbaţi

vor fi la câmp: unul va fi luat şi altul va fi lăsat.” 37. Ucenicii L-au

întrebat: „Unde, Doamne?” Iar El a răspuns: „Unde va fi trupul acolo

se vor strânge vulturii.”

Observați cu atenție principiul enunțat de Isus în v. 33. Studiați
pasajul, puneți întrebări, găsiți principii creștine și aplicați-le la
viața de ucenic. Cum ilustrează soția lui Lot toate aceste învățături
(Geneza 19:12-26)?
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Roagă-te pe nume pentru toți ucenicii!


