Studiu biblic
pentru astazi

EVANGHELIA DUPĂ LUCA: Isus „Omul desăvârșit”
Luca 17:20-37, Luca 19:10
Ideea centrală: Continuăm studiul nostru asupra cărților Noului Testament și ne oprim atenția asupra Evangheliei după
Luca care surprinde o altă latură a Caracterului complex și tainic al Domnului Isus Hristos, și anume, mandatul Său de
„Fiu al omului”. Isus este „Omul Desăvârșit – Perfect” care nu doar că este de aceeași natură cu noi, dar ne și înțelege cel
mai bine fiind aproape de noi (mai aproape decât ne imaginăm), în orice situație a vieții noastre. Dacă cineva ar scrie o
carte ce să conțină vești bune pentru orice om, atunci cea mai bună carte de genul acesta ar fi, cu siguranță, Evanghelia
scrisă de doctorul Luca. Mesajul său central gravitează în jurul ideii potrivit căreia „Fiul omului a venit să caute şi să
mântuiască ce era pierdut” (19:10). Astfel, adresându-se în mod special grecilor, Luca le prezintă acestora pe Omul
Desăvârșit care are o înțelegere deplină asupra nevoilor noastre fundamentale, atât cele spirituale cât și cele fizice.
Scopul lecției: Să cunoaștem natura fundamentală a lui Hristos ca Om Desăvârșit (fără păcat) și să descoperim
modalitatea extraordinară de apropiere a lui Dumnezeu de noi.
Explicații contextuale și exegetice:
Evanghelia după Luca îl prezintă pe Isus Hristos ca fiind Persoanalitatea centrală a istoriei umane, însă, spre deosebire
de ceilalți evangheliști, autorul acestei Evanghelii este preocupat să-L prezinte pe Isus Hristos ca „Fiu al Omului”. În
această ipostază, El vine să locuiască printre noi, vine să ne iubească, să ne ajute și să moară în locul nostru (plătind
astfel pedeapsa pe care o meritam). De aceea, în Evanghelia după Luca vom găsi deopotrivă indivizi și mulțimi de
oameni, femei, bărbați și copii, săraci și bogați, păcătoși și neprihăniți, într-o îngemănare ce surprinde tocmai
universalitatea genului uman (orice fel de om). Din cer, de la Dumnezeu, ne-a fost adusă „o veste bună, care va fi o mare
bucurie pentru tot norodul” (2:10). Pentru Luca, fascinant, cu privire la Hristos, este faptul că atunci când I s-a dat să
citească, în Templu, din cartea profetului Isaia, Isus „a dat peste locul unde era scris”: „Duhul Domnului este peste Mine,
pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc
robilor de război slobozirea şi orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al
Domnului” (4:10). De aceea, oamenii aflați în vreo formă de dificultate sunt identificați de Isus și lor li se oferă ajutor
(cap. 5, 6, 7).
Întreaga Evanghelie gravitează în jurul acestor teme de interes personal și comunitar cu privire la viața de credință
(cap.8), slujirea și misiunea celor credincioși (cap.9-10), învățarea unor lecții de viață (inclusiv prin întrebări și
răspunsuri) (cap.11-21), suferința, moartea și învierea Domnului (cu accente speciale puse pe umanitatea lui Isus)
(cap.22-24). Ce măreț este tabloul acesta al Omului Desăvârșit! Textul pentru studiu redă învățătura Domnului Isus
pentru ucenicii Săi cu privire la lucrurile care contează cu adevărat în viața lor prezentă, precum și în viața lor viitoare,
când Fiul Omului nu va mai fi prezent fizic printre ei. Astfel, Isus i-a învățat pe ucenicii Săi despre iertare (17:1-6), despre
credincioșie (17:7-10), despre recunoștință (17:11-19) și despre pregătirea lor pentru venirea Împărăției lui Dumnezeu
când „se va arăta Fiul omului” (17:30).
Observați în textul pentru studiu:
1. Speranța Împărăției promise poporului evreu în viziunea Domnului Isus, „Omul Desăvârșit” (17:20-30). În urma
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Evident, întrebarea fariseilor a fost legitimă, însă a scos în evidență o realitate tragică în care s-au aflat până atunci: Isus,
Fiul Omului, a trăit și a lucrat printre ei timp de aproape trei ani, manifestând discret, ca un Om, Împărăția lui Dumnezeu,
însă ei (fariseii) au rămas în ignoranță și în întuneric spiritual. Ei n-au recunoscut în atitudinea umilă a lui Isus ca Fiu al
Omului, măreția Împăratului care a fost trimis de Dumnezeu să instaureze Împărăția Sa. Ei așteptau, probabil, fastul unui
Rege nu umilința unui Fiu al Omului!
Înțelegerea fariseilor cu privire la Împărăție era una politică, nu una spirituală și era una specifică culturii lor (evreilor) nu
una universală. Este adevărat că Isus n-a negat existența unei Împărății care se va instaura pe pământ cândva în viitor, dar
El a insistat asupra importanței Împărăției spirituale: „Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (17:21). Desigur, Isus
nu le-a transmis aici fariseiilor necredincioși că ei ar avea deja Împărăția lui Dumnezeu în inima lor, deoarece aceasta are
loc doar prin procesul nașterii de „sus” (Ioan 3:1-8). Isus le-a spus în această împrejurare că ei n-ar trebui să se uite după
Împărăția lui Dumnezeu undeva în viitor, ci să privească în contextul imediat al vieții și existenței lor în care Omul Isus se
manifestă deja ca Împărat al acestei Împărății. Cu alte cuvinte, Isus le-a comunicat ceva de genul: ceea ce este important
este că Eu, Fiul Omului, mă aflu aici în mijlocul vostru ca Împărat, dar cum puteți voi să înțelegeți Împărăția dacă respingeți
Împăratul? Fariseii erau preocupați de evenimentele mărețe ale viitorului Împărăției, însă au ignorat prezentul discret și
umil al acestei Împărății.
După ce le răspunde succint fariseilor, Domnul Isus se îndreaptă spre ucenicii Săi pentru a-i instrui mai în detaliu cu privire
la aceste aspecte ale Împărăției lui Dumnezeu pe care și ei o așteptau: „Vor veni zile când veţi dori să vedeţi una din zilele
Fiului omului, şi n-o veţi vedea” (17:22). Astfel, Isus îi învață să nu fie preocupați obsesiv de dimensiunea viitoare a
Împărăției și să piardă astfel momentele prezente ale manifestării Sale ca Om, acum și aici. Pe de altă parte, acel viitor al
Împărăției pe care-l așteaptă ei se va manifesta tot atât de neașteptat și rapid „cum iese fulgerul şi luminează de la o
margine a cerului până la cealaltă”, încât ei nu vor mai avea posibilitatea sa recupereze ceea ce au pierdut. (17:24). Iar
această realitate va cuprinde întreaga creație, așa că nu are sens să se ia după unii care prezic o formă sau alta de
manifestare a Împărăției la un moment dat, „aici” sau „acolo” (17:23). Pe de altă parte, Cel ce se va arăta în momentul
manifestării plenare a Împărăției va fi tocmai Fiul Omului, Cel ce se afla deja printre ei, având însă acum o altă misiune: „să
sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta”. Ce dovadă extraordinară de identificare a lui Isus cu oamenii!
Pentru a ilustra caracterul neașteptat al instaurării Împărăției lui Dumnezeu, Isus le-a descris două evenimente din Vechiul
Testament: potopul din vremea lui Noe (17:26) și focul din vremea lui Lot (17:28). În ambele situații oamenii au fost
surprinși nepregătiți. Tot așa spune Isus că se va întâmpla când se va arăta Fiul omului în gloria Sa viitoare (17:30). Prin
urmare, este mai înțelept să veghem asupra prezenței umile a lui Isus ca Om acum, decât să fim preocupați de profeții
legate de gloria viitoare. Altfel, riscul este să le pierdem pe amândouă!
2. Instaurarea Împărăției lui Dumnezeu în viziunea Domnului Isus, „Omul Desăvârșit” (17:31-37). În această secțiune
Luca redă învățătura lui Isus cu privire la ce se va întâmpla atunci când El va reveni în slavă pentru a instaura Împărăția Sa
pe pământ și pentru a judeca pe cei ce L-au respins ca „Fiu al omului”.
Astfel, când va veni Fiul omului în gloria Sa viitoare, va exista o separare totală și finală între cei credincioși și cei
necredincioși (17:34-35). Fie că va fi zi sau va fi noapte, fie că oamenii vor lucra sau vor dormi, separarea și judecata vor
avea loc. Unii vor fi luați în Împărăție iar alții vor fi lăsați pentru judecată. Ucenicii l-au auzit pe Isus rostind de trei ori, în
această împrejurare despre „unul [care] va fi luat și altul [care] va fi lăsat”, așa că întrebarea logică era „unde Doamne”?
(17:37). Iar Isus le răspunde printr-un proverb cunoscut: „Unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii”. Astfel, Isus
ilustrează pe cei necredincioși prin metafora unui trup fără viață (cadavru) aflat în descompunere ce atrage inevitabil
vulturii (adică judecata viitoare).
În mod cert, Împărăția lui Dumnezeu, speranța de veacuri a evreilor și a celor credincioși, va fi instaurată pe pământ când
Fiul Omului va reveni în glorie pentru a inaugura acest moment. Suntem noi gata pentru acest moment al istoriei noastre
umane viitoare? Ne-am identificat cu Isus Omul fără vină trimis de Dumnezeu să ne salveze de mânia viitoare?
Întrebări pentru discuţii:
1. Ce ne comunică faptul că Isus Hristos a căpătat o natură umană autentică și deplină?
2. În ce mod apropierea lui Dumnezeu de noi prin Isus, ca Om, este mai eficientă și mai accesibilă?
3. Ce trebuie să facem ca să ne asemănăm cu Isus?
4. Cum ne putem pregăti pentru revenirea Fiului omului în glorie?
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Anunturi

Rugaciune

40 zile de post & rugăciune pentru Biserica Betel: 2
iulie- 10 august. Alegem fiecare dintre noi, o zi din
săptămână în care să postim iar în seara aceleiași
zile, (sau în oricare alt
altăă seară) de la ora 19:00, ne
adunăm la biserică pentru o oră de rugăciune.
șa! În familia Popa
Bun venit pe lume Naomi Nata
Natașa!
Moise și Alina s-a n
ăscut o fetiță. Dumnezeu s-o
născut
binecuvinteze pe ea și întreaga
familie.
2018
Ședință prezbiteri & diaconi: luni, 16 iulie
iulie,, ora 19
19..
Înscrierile pentru cursul de cateheză care va începe
e la
în prima duminică din luna septembrie, se pot fac
face
oricare dintre frații pastori.
Nuntă Samuel Purcaru & Loredana Guianu - 15 iulie,
ora 10:00, Biserica Golgota.
1:00.
O zi cu familia la Betel: duminic
ă, 22 iulie, ora 111:00.
duminică,
În cadrul serviciului divin din dimineața zilei de 22
iulie, vom avea alături de noi câțiva deținuți de la
Penitenciarul din Timișoara, care vor veni însoțiți de
familiile lor.
Lucrarea din Penitenciar. Membrii bisericii care au
p
ăstrat ccărțile
ărțile vechi de cânt
ări Cântările Evangheliei
păstrat
cântări
(copertă neagră) și nu le mai folosesc, sunt rugați să
le aducă la biserică spre a fi donate în folosul lucrării
din Penitenciar. Vă mulțumim.
Tabără pentru adolescenți la Corbu, jud. Constanța:
13-20 august. Detalii la Cristi Marițan (0742215569)
Deces. A trecut în veșnicie sora Livia Balint.
Înmormântarea a avut loc sâmb
ătă. Dumnezeu ssăă
sâmbătă.
mângâie familia îndoliată.

Pentru fratele pastor Petru Bulica care în această
dimineață va predica la Biserica Golgota
Golgota,, la nunta
urorii Loredana Guianu cu fratele Samuel Purcaru.
ssurorii

CLASE DE COPII
PE PERIOADA VERII
În timpul verii, la biserica noastră vor funcționa două
grupe de școală duminicală pentru copii:
-PREȘCOLARI & CLASA I - la demisolul bisericii,
între orele 10:00-12:30.
-ȘCOLARI clasele II - VIII - etaj II, orele 10:00-11:00.

Pentru sora Floare Lupău care săptămâna viitoare
va ffii supusă unei intervenții chirurgicale.
Pentru copiii și tinerii din biserica noastr
noastrăă care în
aceast
aceastăă perioadă vor fi plecați în tabere.
Pentru România, în situația de instabilitate cu care
se confruntă.
Pentru biserică, ca Dumnezeu să răspundă la
rugăciunile poporului Său.
Pentru grupul de tineri care va sluji îîn
n această
ână (16-21 iulie) în zona Negrești, Vaslui și
săptăm
săptămână
Zece Prăjini, Iași. Pentru serviciul de botez din
localitatea Glodenii Gândului, Iași (19 iiulie)
ulie) și pentru
fratele pastor Samy Tuțac, care va predica
predica..
Pentru D
ănuț Tanc, Samy Tuțac și Colly Tîrziu care în
Dănuț
perioada 10-21 august se vor afla în Republica Africa
Centrală.

LaMultiAni!

Săptămâna următoare își vor sărbători ziua de
naștere următorii membri ai Bisericii Betel:
Olga Aldea, Gavril Bahnean, Cristian Balint, Mărioara
Bejinar, Paul Costea, Virgil Costea, Ioan Despău, Irina
Dida, Emilia Dieac, Icoana Gordan, Loredana Guianu,
Teodor Guiu, Snejana Hendl, Elena Ilinca, Lidia Matei,
Maria Mitroi, Iuriana Mocanu, Alexandru Neagoe,
Diana Oberșterescu, Illeana Pădurean, Erika Preduț,
Maria Pușcaș, Maria Savcovici, Alisa Stan, Ana Maria
Stoica, Paul Toma, Dan Trandafiroiu, Dorin Ursulescu,
Anca Zburliș.
Le dorim multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu!
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