
 

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

Rezumatul Studiului 12 - Ultimele zile ale misiunii lui Isus 
 
A UNGEREA. Matei 26:1-16; Luca 7:36-50; Ioan 12:1-8. 
 Unde, ucenicii – instigaţi de Iuda – au văzut o risipă economică, dar Isus a 

văzut o inimă care abunda de recunoştinţă pentru iertarea nemeritată 
(Luca 7:47); 

 Dumnezeu ne-a înzestrat cu liberul arbitru. În scenele care au precedat 
răstignirea vom vedea cum au folosit acest dar diferite persoane în relaţia 
lor cu Isus: Maria decide să Îl onoreze, conducătorii să Îl condamne, Iuda 
să Îl trădeze, Petru să Îl nege; 

 Iar eu? Ce voi face cu Isus? Îmi voi folosi libertatea pentru a-I aduce jertfa 
unei inimi recunoscătoare? 

B UN NOU LEGĂMÂNT. Matei 26:17-19, 26-29. 
 Paştele simboliza viitorul, când urma să fie eliberaţi din sclavia păcatului; 
 Sfânta cină simboliza trecutul, când sângele lui Isus a înfăptuit salvarea 

noastră; 
 Deasemenea, simbolizează şi viitoarea revenire a lui Isus, când vom bea cu 

El „vinul cel nou”. 
C GHETSIMANI. Matei 26:36-46. 
 Isus se temea că, purtând păcatele noastre pe cruce ar putea să se 

despartă pentru veşnicie de Tatăl Său; 
 Dar dragostea Lui pentru mine l-a dus să exclame şi: «Totuşi nu cum voiesc 

Eu, ci cum voieşti Tu» (Matei 26:39); 
 Eternitatea nu va ajunge pentru a înţelege imensa dragoste pe care Isus a 

arătat-o pentru noi de la Ghetsimani până la cruce. 
D IUDA. Matei 26:14-50; 27:1-10. 
 Iuda a ales în mod deliberat să fie hoţ, să îşi închidă inima la mustrările lui 

Isus şi, în final să Îl vândă pe Învăţător pentru un preţ infim; 
 El era foarte aproape de viaţa veşnică şi, cu toate acestea, a ales să o dea 

la schimb pe nimic. 
E PETRU. Matei 26:51-75. 
 Petru a uitat pentru un moment trei ani de minuni şi unitate împreună cu 

Isus; 
 Cântecul cocoşului l-a readus la realitatea păcatului său. În acel moment 

Isus l-a privit (Luca 22:61); 
 Liberul său arbitru l-a determinat să îşi trădeze Învăţătorul. Dar a acceptat 

chemarea Duhului Sfânt la pocăinţă. 


