Rezumatul Studiului 2 - Începutul lucrării Domnului Isus
A Predecesorul Său. Matei 3.
 Ioan predica un mesaj universal: «Pocăiți-vă!». În plus, predica un „adevăr prezent” în
special pentru contemporanii lui: «Vine Mesia» (Matei 3:11).
 Folosea imaginiși tex te extrase din Scripturile pe care le cunoștea (Vechiul
Testament).
 Predica o viață consecventă cu pocăință, cu scopul de a pr egăti pentru venirea lui
Mesia.
 În mesajul său îl prezenta totdeauna pe Isus. Sublinia atât capacitatea Lui de a
transforma inima (Botezul cu Duhul Sfânt și cu foc, Matei 3:11), cât și capacitatea Lui
de a judeca (la a doua Sa venire, Matei 3:12).
B Dușmanul Său (Matei 4:1-11).
 ISUS: Filipeni 2: 5-8. Fiind Dumnezeu s-a făcut creatură; S-a umilit pe sine însuși.
 SATANA: Isaia14:12-14.
 Isus «în toate lucrurile a fost ispitit … dar fără păcat» (Evrei 4:15). El a învins acolo
unde Adam a eșuat. A învins acolo unde noi eșuăm. A demonstrat astfel că nu exi stă
scuză pentru eșecul nostru.
 Nu avem nevoie să cădem în ispită. Putem învinge prin credință și supunere înaintea
lui Hristos.
C Anturajul Său (Matei 4:12-16).
 După moartea lui Ioan, Isus a decis să facă din „Galileea neamurilor” centrul lucrării
Sale.
 Împlinind profețiile lui Isaia, a făcut să strălucească lumina acolo unde întunericul era
mai mare.
 A lucrat umil în favoarea celor care erau considerați needucați, necivilizați și înapoiați.
D Urmașii Săi (Matei 4:17-25).
 Isus și -a început lucrarea cu o chemare: «Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este
aproape.» (Matei 4:17). Aceasta este marea nevoie a oricărui bărbat sau femeie.
 Andrei și Ioan l -au ascultat pe Ioan Botezătorul arătând spre Isus ca Mesia. După o
întâlnire personală cu El au decis să Îl urmeze part-time (cu jumătate de normă). Li sa alăturat Simon Petru și alți ucenici, în timp ce Isus predica în Iudeea (Ioan 1:35-42).
 În Capernaum, Andrei, Petru, Iacov și Ioan au primit o chemare la un compromis mai
mare cu Isus.
 Din acești pescari needucați Isus a făcut pescari de oameni. Secretul lor: au lăsat totul
pentru Hristos; o predare completă Lui.
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