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Studiul 7

Domnul iudeilor şi al neamurilor

Textul de memorat: „Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire şi Te voi lua de mână,
Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor.” (Isaia 42:6)

Duminică, 8 mai - Aşteptări de la Mesia

1. Matei 14:1-21; 1. În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus;
2. şi a zis slujitorilor săi: "Acesta este Ioan Botezătorul! A înviat din morţi, şi de aceea se fac
minuni prin el."
3. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase şi-l pusese în temniţă, din pricina Irodiadei, nevasta
fratelui său Filip;
4. pentru că Ioan îi zicea: "Nu-ţi este îngăduit s-o ai de nevastă."
5. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca
pe un proroc.
6. Dar, când se prăznuia ziua naşterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeţilor şi a
plăcut lui Irod.
7. De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere.
8. Îndemnată de mama sa, ea a zis: "Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul!"
9. Împăratul s-a întristat; dar din pricina jurămintelor sale şi de ochii celor ce şedeau la
masă împreună cu el, a poruncit să i-l dea.
10. Şi a trimis să taie capul lui Ioan în temniţă.
11. Capul a fost adus într-o farfurie şi dat fetei, care l-a dus la mama sa.
12. Ucenicii lui Ioan au venit de i-au luat trupul, l-au îngropat şi s-au dus de au dat de ştire
lui Isus.
13. Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie, ca să Se ducă
singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieşit din
cetăţi şi s-au luat după El pe jos.
14. Când a ieşit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I s-a făcut milă de ea, şi a vindecat
pe cei bolnavi.
15. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: "Locul acesta este pustiu, şi
vremea iată că a trecut;  dă drumul  noroadelor să se ducă prin sate să-şi  cumpere de
mâncare."
16. "N-au nevoie să plece", le-a răspuns Isus, "daţi-le voi să mănânce."
17. Dar ei I-au zis: "N-avem aici decât cinci pâini şi doi peşti."
18. Şi El le-a zis: "Aduceţi-i aici la Mine."
19. Apoi a poruncit noroadelor să şadă pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, Şi-a
ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărţit
noroadelor.
20. Toţi au mâncat şi s-au săturat; şi s-au ridicat douăsprezece coşuri pline cu rămăşiţele
de firimituri.
21. Cei ce mâncaseră erau cam la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.

Luni, 9 mai - Domn peste toată natura

2. Matei 14:23-33; 23. După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage,
singur la o parte. Se înnoptase, şi El era singur acolo.
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24.  În  timpul  acesta,  corabia  era  învăluită  de  valuri  în  mijlocul  mării;  căci  vântul  era
împotrivă.
25. Când se îngâna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei, umblând pe mare.
26.  Când  L-au  văzut  ucenicii  umblând  pe  mare,  s-au  înspăimântat  şi  au  zis:  "Este  o
nălucă!" Şi, de frică, au ţipat.
27. Isus le-a zis îndată: "Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!"
28. "Doamne", I-a răspuns Petru, "dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape."
29. "Vino!", i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie şi a început să umble pe ape ca să
meargă la Isus.
30. Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut; şi, fiindcă începea să se afunde, a
strigat: "Doamne, scapă-mă!"
31. Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis: "Puţin credinciosule, pentru ce te-ai
îndoit?"
32. Şi după ce au intrat în corabie, a stat vântul.
33.  Cei  ce  erau în  corabie  au  venit  de  s-au închinat  înaintea  lui  Isus  şi  I-au  zis:  "Cu
adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!"

Marți, 10 mai - Capcana ipocriziei

3. Isaia 29:13; Domnul zice: „Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura
şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, şi frica pe care o are de Mine nu este
decât o învăţătură de datină omenească.

4. Matei 15:1-20; 1. Atunci nişte farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la Isus şi I-au
zis:
2. "Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă."
3. Drept răspuns, El le-a zis: "Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinii
voastre?
4. Căci Dumnezeu a zis: "Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta" şi: "Cine va grăi de rău pe
tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreşit cu moartea."
5. Dar voi ziceţi: "Cine va zice tatălui său sau mamei sale: "Ori cu ce te-aş putea ajuta l-am
închinat lui Dumnezeu"
6. nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Şi aţi desfiinţat astfel
Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre.
7. Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis:
8. "Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este
departe de Mine.
9. Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti."
10. Isus a chemat mulţimea la Sine şi a zis: "Ascultaţi şi înţelegeţi:
11. Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om."
12. Atunci ucenicii Lui s-au apropiat şi I-au zis: "Ştii că fariseii au găsit pricină de poticnire
în cuvintele pe care le-au auzit?"
13. Drept răspuns, El le-a zis: "Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc va fi
smuls din rădăcină.
14. Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea
amândoi în groapă."
15. Petru a luat cuvântul şi I-a zis: "Desluşeşte-ne pilda aceasta."
16. Isus a zis: "Şi voi tot fără pricepere sunteţi?
17. Nu înţelegeţi  că orice intră în gură merge în pântece şi  apoi  este aruncat afară în
hazna?
18. Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om.
19. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile
mincinoase, hulele.
20. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om."

Studiu Biblic, Trim. II, 2016 – Evanghelia după Matei 2/4

- texte -



Studiul 7 – Domnul iudeilor şi al neamurilor

Miercuri, 11 mai - Lecţie pentru iudei şi neamuri

5. Matei  15:21-28; 21.  Isus,  după  ce  a  plecat  de  acolo,  S-a  dus în  părţile  Tirului  şi  ale
Sidonului.
22. Şi iată că o femeie canaanită a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El:
"Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac."
23. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat stăruitor: "Dă-i
drumul, căci strigă după noi."
24. Drept răspuns, El a zis: "Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel."
25. Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând: "Doamne, ajută-mi!"
26. Drept răspuns, El i-a zis: "Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei!"
27.  "Da,  Doamne",  a  zis  ea,  "dar  şi  căţeii  mănâncă  firimiturile  care  cad  de  la  masa
stăpânilor lor."
28. Atunci Isus i-a zis: "O, femeie, mare este credinţa Ta; facă-ţi-se cum voieşti." Şi fiica ei
s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Joi, 12 mai - Universalitatea Evangheliei

6. Matei 15:29-39; 29. Isus a plecat din locurile acelea şi a venit lângă Marea Galileii. S-a suit
pe munte şi a şezut jos acolo.
30. Atunci au venit la El multe noroade, având cu ele şchiopi, orbi, muţi, ciungi şi mulţi alţi
bolnavi. I-au pus la picioarele Lui, şi El i-a tămăduit;
31. aşa că noroadele se mirau, când au văzut că muţii vorbesc, ciungii se însănătoşesc,
şchiopii umblă, şi orbii văd; şi slăveau pe Dumnezeul lui Israel.
32. Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: "Mi-este milă de gloata aceasta; căci iată că de
trei zile aşteaptă lângă Mine şi n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu
cumva să leşine de foame pe drum."
33. Ucenicii I-au zis: "De unde să luăm în pustiul acesta atâtea pâini ca să săturăm atâta
gloată?"
34. "Câte pâini aveţi?", i-a întrebat Isus. "Şapte", I-au răspuns ei, "şi puţini peştişori".
35. Atunci Isus a poruncit norodului să şadă pe pământ.
36. A luat cele şapte pâini şi peştişorii şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt şi a dat
ucenicilor, iar ucenicii au împărţit norodului.
37.  Au mâncat  toţi  şi  s-au săturat;  şi  s-au ridicat  şapte coşniţe  pline cu rămăşiţele  de
firimituri.
38. Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.
39. În urmă Isus a dat drumul noroadelor, S-a suit în corabie şi a trecut în ţinutul Magdalei.

Matei 14:13-21; 13. Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie, ca
să Se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au
ieşit din cetăţi şi s-au luat după El pe jos.
14. Când a ieşit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I s-a făcut milă de ea, şi a vindecat
pe cei bolnavi.
15. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: "Locul acesta este pustiu, şi
vremea iată că a trecut;  dă drumul  noroadelor să se ducă prin sate să-şi  cumpere de
mâncare."
16. "N-au nevoie să plece", le-a răspuns Isus, "daţi-le voi să mănânce."
17. Dar ei I-au zis: "N-avem aici decât cinci pâini şi doi peşti."
18. Şi El le-a zis: "Aduceţi-i aici la Mine."
19. Apoi a poruncit noroadelor să şadă pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, Şi-a
ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărţit
noroadelor.
20. Toţi au mâncat şi s-au săturat; şi s-au ridicat douăsprezece coşuri pline cu rămăşiţele
de firimituri.
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21. Cei ce mâncaseră erau cam la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.

7. Romani  4:1-12; 1.  Ce vom zice,  dar,  că  a căpătat,  prin  puterea lui,  strămoşul  nostru
Avraam?
2. Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea
lui Dumnezeu.
3. Căci  ce zice Scriptura? "Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi  aceasta i  s-a socotit  ca
neprihănire."
4. Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva datorat;
5.  pe  când,  celui  ce  nu lucrează,  ci  crede în  Cel  ce  socoteşte  pe păcătos  neprihănit,
credinţa pe care o are el îi este socotită ca neprihănire.
6.  Tot  astfel,  şi  David  numeşte  fericit  pe  omul  acela  pe care Dumnezeu,  fără  fapte,  îl
socoteşte neprihănit.
7.  "Ferice",  zice el,  "de aceia ale căror  fărădelegi  sunt  iertate şi  ale căror păcate sunt
acoperite!
8. Ferice de omul căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!"
9. Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei netăiaţi împrejur?
Căci zicem că lui Avraam credinţa "i-a fost socotită ca neprihănire."
10. Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat
împrejur, ci când era netăiat împrejur.
11. Apoi  a primit ca semn tăierea împrejur,  ca o pecete a acelei  neprihăniri  pe care o
căpătase prin credinţă, când era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor
celor  care cred,  măcar că nu sunt  tăiaţi  împrejur;  ca,  adică,  să li  se socotească şi  lor
neprihănirea aceasta;
12. şi pentru ca să fie şi tatăl celor tăiaţi împrejur, adică al acelora care, nu numai că sunt
tăiaţi împrejur, dar şi calcă pe urmele credinţei aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam,
când nu era tăiat împrejur.

Studiu Biblic, Trim. II, 2016 – Evanghelia după Matei 4/4

- texte -


	Studiul 7
	Domnul iudeilor şi al neamurilor
	Duminică, 8 mai - Aşteptări de la Mesia
	Luni, 9 mai - Domn peste toată natura
	Marți, 10 mai - Capcana ipocriziei
	Miercuri, 11 mai - Lecţie pentru iudei şi neamuri
	Joi, 12 mai - Universalitatea Evangheliei



