Rezumatul Studiului 8 - Prietenii Lui
A A LĂSA TOTUL. Luca 5:11.
 Luca 4:31-41 înregistrează intensa activitate a lui Isus în Capernaum, locul reşedinţei
lui Petru, Andrei, Iacov şi Ioan.
 După o pescuire minunată Petru s-a simţit copleşit de sfinţenia lui Isus în contrast cu
propria păcătoşenie (Luca 5:8). Lăsând la o parte mrejele pline de peşti, L-a urmat.
 Pentru a fi soldaţi ai crucii, trebuie să ne recunoaştem păcătoşenia şi să lăsăm în
urmă tot ceea ce ne împiedică să Îl urmăm pe Isus.
B A FI CU ISUS. Marcu 3:14.
 După o noapte de rugăciune, Isus a ales dintre ei 12 ca să îi fie «ucenici» (trimişi).
 Înainte de a-i trimite să predice, i-a luat deoparte ca să petreacă timp cu El. În acel
timp i-a instruit cu privire la modul în care trebuia să realizeze această misiune.
 Cum putem noi azi, – când nu avem parte de prezenţa fizică a lui Isus – să fim cu El?
C ÎNCREDERE ÎN ISUS. Matei 8:27.
 Lui Satana i se permite să aibă o anumită putere asupra naturii, astfel el poate
provoca dezastre şi situaţii care pun în pericol vieţile oamenilor. Aşa s-a întâmplat cu
furtuna care i-a îngrozit pe destoinicii pescari.
 În neputinţa lor au apelat la Isus. Iar încrederea lor nu a fost dezamăgită. Natura a
ascultat vocea Creatorului său şi a devenit foarte liniştită.
 Nu contează ce se întâmplă, Isus are putere pentru a ne ajuta în încercările noastre.
Trebuie doar să ne încredem în El continuu.
D A FI UN SLUJITOR. Marcu 9:35.
 În timpul întregii lucrări a lui Isus, apostolii s-au confruntat cu o mare problemă: care
va fi primul din ei?
 Apostolii erau preocupaţi de poziţia lor şi de obţinerea avantajelor maxime asupra
celorlalţi, în timp ce Isus era preocupat să slujească omenirea şi să-şi dea viaţa
pentru ea.
 Adevărata mărire stă în slujire.
E STUDIU PERSONAL. Luca 24:32.
 Pe drumul către Emaus, Cleopa şi partenerul său aveau clare câteva lucruri (Luca
24:19-24) dar nu le puteau pricepe semnificaţia.
 Când au înţeles ceea ce Biblia spunea despre Isus, adevărul s-a întipărit în inimile lor
înflăcărate.
 Asemenea lor, credinţa mea este rezultatul studiului personal al Scripturilor.
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