
 

Studiu Biblic, Trim. II, 2016 – Evanghelia după Matei 

Rezumatul Studiului 7 - Domnul iudeilor şi al neamurilor 
 
A Domnul iudeilor. 
 I-a hrănit pe iudei. Matei 14:1-21. 

— Când au ajuns au găsit o mare mulţime de iudei care i-au urmărit de-a lungul coastei. 
Lui Isus «I s-a făcut milă de ea, şi a vindecat pe cei bolnavi.» (Mat. 14:14). 

— Spre seară, Isus a înmulţit pâinile şi peştii pentru a alimenta acea mare mulţime. 
Conform unei tradiţii iudaice, Mesia urma să-l hrănească pe Israel cu mană. Cu 
siguranţă, această minune a înrădăcinat speranţa că Isus ar putea fi Mesia cel 
aşteptat. 

 A fost respins de iudei. Matei 15:1-20. 
— «Făţarnici», «orb care călăuzeşte un alt orb» (Matei 15:7, 14). Acesta a fost 

răspunsul lui Isus atunci când fariseii au întrebat: «Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina 
bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă.» (Matei 15:2). 

— Isus le-a arătat că iubita lor tradiţie anula Legea lui Dumnezeu şi că puritatea morală 
nu se dobândeşte prin spălarea mâinilor. 

— Isus ne invită să ne ferim de «aluatul fariseilor» (Matei 16:6), îndepărtându-ne de 
orice făţărnicie. 

B Domnul neamurilor. 
 A fost acceptat de neamuri. Matei 15:21-28. 

— Neamurile care nu au primit încă lumina pe care o avea deja poporul Israel au fost 
considerate asemenea «câinilor». 

— Dar, deşi misiunea principală a primei veniri a lui Isus a fost pentru naţiunea iudaică, 
nimeni nu era exclus de la a primi binecuvântările Mântuitorului. 

— Însănătoşindu-i fiica, Isus a răsplătit credinţa acestei păgâne în El «Fiul lui David», 
arătând astfel că El este Domn atât pentru iudei, cât şi pentru neamuri. 

 A hrănit neamurile. Matei 15:29-39. 
— În această regiune păgână Isus a repetat înmulţirea pâinilor în aceleaşi condiţii ca şi 

între iudei. 
 5.000 IUDEI 4.000 NEAMURI 
A avut milă de ei Matei 14:14 Matei 15:32 
A vindecat bolnavii Matei 14:14 Matei 15:30 
A înmulţit pâinile şi peştii Matei 14:19 Matei 15:36 
Ucenicii au ajutat Matei 14:19 Matei 15:36 
Au strâns ce a rămas Matei 14:20 Matei 15:37 

C Domn al întregii creaţii. Matei 14:23-33. 
 Manifestându-se ca şi marele «EU SUNT», Isus mergea pe mare fără să îi pese nici măcar 

de vântul puternic care l-a speriat aşa de tare pe Petru (vezi Iov 9:8). 
 Isus ca Domn al întregii creaţii o susţine şi o supune voii Sale (Psalm 104; Evrei 1:3). 
  El, de asemenea, este preocupat de fiecare locuitor de pe planetă, indiferent de rasă 

sau neam. 


