
 Încurajări după învierea Domnului Isus ! Ioan 21.Betel,08.05.2016 
 
 Aparent ev.Ioan se încheie aici la sfârşitul cap.20, dar mai era nevoie de 
ceva. Era nevoie să mai ştim că Petru îL iubea pe Domnul mai mult decât toţi – 
competiţie în dragoste, se vedea o mare prietenie şi colaborare în lucrare dintre 
Petru şi Ioan. Era nevoie să mai vedem încă odata că nu avem nevoie doar 
câteodată de Domnul, ci avem nevoie de Domnul mereu, mereu. Ai crede că dacă 
l-au văzut pe Domnul înviat, o dată, de două ori, este suficient. Dar nu, nu era. 
Ucenicii erau obişnuiţi să fie cu Domnul Isus tot timpul in cei 3,5 ani. Acum erau 
singuri. Ei intrau în altă etapa. Acea etapă în care trebuiau să înveţe să zboare. 
Domnul vine, îi încurajează, dar îi şi lăsa şi pleacă. Trebuia să se obişnuiască fără 
El, dar şi să înveţe dependenţa de Isus, şi apariţia Sa pe neaşteptate. 
 
Nu mai ştiau ce să îşi spună unii altora. Petru simte nevoia să fie singur, dar ceilalţi 
merg şi ei cu el. 
O noapte de lupte, frământări, de nelinişte. Lipsa Domnului duce la impas. Un 
lucru mic, banal, 7 pescari destoinici, sunt falimentari. Nu e frustare mai mare să 
fii falimentar chiar în domeniul în care eşti cel mai bun. 
Ioan 15:5’’despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic’’. Dragii mei dacă avem ceva în 
viaţa noastră care nu e după voia Lui, să căutăm să ne rezolvăm mai întâi relaţia 
nostră cu Domnul, şi să nu încercăm să facem altceva, pentru că nu vom avea 
succes.  

Nebun este acela care crede că poate să iasă biruitor fără Domnul! 
Să vină cineva la corabia a 7 bărbaţi (Fa.6:3) cineva pentru a cere ceva de mâncare, 
şi să nu găsească nimic?! 
 
*Dumnezeu e prezent în falimentul nostru. Isus era acolo, dar ei nu-l vedeau. Ochii 
le erau adormiţi de întristare. Când avem insuccese nici nu-L mai recunoaştem pe 
Domnul. Ucenicii se simţeau grozav când Domnul era cu ei, dar când rămâneau 
singuri, erau la polul opus, jos în vale.  
Dumnezeu ne trece prin tot felul de experienţe ca să învăţăm să fim dependenţi 
total de El. 
Nevoia de rămânere permanentă. Ioan 14:12-29. 
 
*Aruncă mreaja la porunca Lui. Prov.3:5’’nu te bizui pe tine..’’.  
Ucenicii îşi aduc aminte de un eveniment similar. 
Luca 5:1-11. Acolo pescuiseră la adânc, aici la mal. Ce ciudat! Atunci Petru 
spune:’’Doamne pleacă de la mine căci sunt..’’aici în Ioan 21:7 fuge la Domnul, 
da, la Acela de care se lepădase, dar Domnul arătase deja interes şi pentru Petru. 
Marcu 16:7’’duceţi-vă de spuneţi ucenicilor şi lui Petru..’’. 



 
*153 de peşti. Obosiţi rupţi, şi să mai stea să numere peştii?! Da, acum când vezi 
rezultatele muncii tale cu Domnul nu mai ţii cont de oboseală. Cu Domnul avem 
parte de noi şi noi provocări. La Domnul este important fiecare în parte. Număratul 
peştilor ne pune să numărăm binecuvântările din viaţa noastră. 
* Isus îi aşteaptă cu masa pusă. Aşa ne va primi în împărăţia cerească, cu masa 
pusă. 
* Viaţa fără El nu duce nicăieri. Ucenicii erau debusolaţi fără Isus. Nu dragii 
noştrii. Acum după acest Paşti, să fie altfel, ceva nou şi pentru tine, şi pentru mine. 
 
 
Ilustraţie: 
Se poate ca o rudă bogată să fi murit şi să îţi fi lăsat ţie toată averea ei. S-a scris un 
testament şi el este în mâinile unui Avocat care bate la uşa ta şi te anunţă, dându-ţi 
un testament real, autentic. Eşti moştenitorul unei averi impresionante. 
Din acel moment recunoşti că viaţa ta s-a schimbat cu 1800 ! 
Vreau să vă spun că aşa s-a întâmplat şi cu mine. A murit Isus şi mi-a lăsat o avere 
care mă face responsabil. Primind averea Lui realizez că nu mai sunt cel de 
dinainte. El nu doar că a murit, ci a şi înviat, S-a înălţat la cer şi mă aşteaptă acolo 
să îi spun ce am făcut cu ce mi-a dat El. Abia aşteaptă să îi spun. 
Averea este: Isus, Evanghelia, harta ce duce la cerul plin de comori veşnice. 
 
Ce a lucrat nou această sărbătoare în viaţa ta? A fost doar o sărbătoare ca oricare 
alta? 


