
   Matei 17:1-23, Betel, 26.02.2015  
    ’’Revelaţia de pe munte are menirea de a întări în credinţă ucenicii!’’ 
 
I. Starea ucenicilor: o luptă fără biruinţă. 
 Îl cunoşteau ei pe Isus ca Dumnezeu glorificat?  
     Matei 16:13-20 ne dă de înţeles că ei ştiau, sau cel puţin Petru ştia.  
 Cap.16 din Matei este un capitol destinat dezvăluirilor: 
-faţa cerului şi semnele vremurilor, învăţătura Fariseilor şi a Saducheilor, revelarea 
Lui Mesia, revelarea jertfei, Isus e Dumnezeu, revelarea inimilor lor.  
 
 Ucenicii ştiau teorie, dar când era vorba de practică Petru nu veghează şi 
Satan vorbeşte prin el la scurt timp după ce face acea afirmaţie importantă (Matei 
16.16,22).  
În Matei 16:1 Fariseii şi Saducheii îL ispitesc pe Domnul.  
Când ispiteşte omul pe Dumnezeu? Când îL obligă pe Dumnezeu să facă ceva 
pentru copilul Lui contrar cu sfinţenia Lui. Domnul Isus a fost ispitit de Satan să 
asculte de el, căci Domnul îl va scăpa. 
 
 Matei 16.23 conţine 2 direcţii din care venea ispita: Satan şi lumea ! Ce vrea 
să spună cu ‚’’tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine’’? Un pic mai devreme 
Petru este ‚’’o pietricică din Stâncă’’, iar acum este o piatră de poticnire?!                    
Petru are suficientă credinţă pentru a afirma că Isus este Domnul, dar nu are 
destulă încât să afirme că Isus este Jertfa.  
Ei aveau să împlinească ce lipseşte suferinţelor Lui Hristos. Coloseni 1:24. 
 
Matei 17.4 tot Petru pune pe aceeaşi treaptă pe Domnul Isus cu Moise şi Ilie. Nu 
cred că Moise şi Ilie nu străluceau, dar nu ca Domnul Dumnezeu. 
În Matei 17:16 se arată neputinţa ucenicilor în faţa duhurilor rele, cauzată de puţina 
lor credinţă, neînţelegerea jertfei. Mai erau 6 luni şi Domnul avea să fie prins şi 
răstignit, de aceea ucenicii aveau nevoie de pregătire. Matei 16:24-27 este sfatul 
dat lor.A purta crucea înseamnă să te identifici cu Isus în respingerea Sa, ruşine, 
suferinţă şi chiar moarte. 
v.6’’ei s-au înspăimântat foarte tare’’ v.23’’ei s-au întristat foarte mult’’. 
Marcu 10.32’’ucenicii erau tulburaţi şi mergeau după El îngroziţi’’. 
 
II. Isus lucrează la întărirea credinţei lor făcându-i biruitori. 
A.Cine este soluţia ta la rugăciune?   Ucenicii au căzut cu faţa la pământ, şi au 
rămas acolo până Domnul i-a ridicat, atingându-se de ei. Să stăm pe genunchi până 
nu mai vedem nici o altă opţiune în afară de Isus.Nu au mai văzut pe nimeni decât 
pe Isus singur. Până atunci vedeau mai multe opţiuni: Moise , Ilie, lumea. 



 
 Ieri pe când studiam acest pasaj m-a sunat un prieten creştin. Vorbind cu el 
l-am întrebat ce crede despre acest subiect:’’pe cine vezi după ce te ridici de la 
rugăciune’’? El mi-a povestit ceva petrecut cu părinţii lui. Aveau o mare povară pe 
inimă: Banca. S-au rugat până nu au mai avut cuvinte. După aceasta au plecat la 
prima Bancă.Nu le-a acordat împrumutul. Au fost la 10 Bănci, şi nici una nu le-a 
acordat împrumutul. Râdea şi el şi eu. Ne rugăm, dar vrem să se facă tot voia 
noastră. După un timp banii au venit de unde se aşteptau mai puţin.  
 
B. Pe cine vezi când te ridici de la rugăciune? 
Cât să stăm pe genunchi, cât să ne rugăm? Până nu mai vedem nici o soluţie, decât 
pe Isus singur. El este soluţia la problemele noastre. 
 În Cine ai încredere pentru rezolvarea problemelor tale?                                                        
2 Cronici 32:8,10,20. 
Evrei 10:35’’să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare 
răsplătire’’. Credinţa este o încredere neclintită după ce ne ridicăm de pe genunchi. 
 Numeri 13:33. Când Îl vezi pe Domnul ca pe Un Uriaş,vezi problemele ca 
pe lăcuste, dar când necredinţa este mare cât un uriaş, atunci Domnul este mic cât o 
lăcustă. Nu vă mai puneţi încrederea în nimeni altul, decât în Domnul. 
 Gen.32. Iacov=Înşelătorul. Aşa s-a născut şi aşa a trăit până la un anumit 
punct. Acolo Iacov are parte de 3 întâlniri: cu îngerii, cu Domnul Isus, şi cu el 
însuşi. Aceste întâlniri i-au schimbat viaţa lui Iacov. Îngerii îi atrag privirile în sus, 
Domnul se luptă cu el să-l facă să înţeleagă că binecuvântarea se capătă prin luptă, 
nu prin cerşeală, prin dependenţa de El, nu prin înşelare. 
Gen 32:24’’Iacov însă a rămas singur’’. Care îţi este numele? Iacov, Doamne ! Nu 
te vei mai numi Iacov, ci Israel. 
 
C. Ce faci după ce pleci de la rugăciune? 
Încrederea mea este răspunsul la promisiunea Lui Dumnezeu. Hristosul glorificat 
este speranţa noastră, El este răspunsul la problemele noastre. 
Lumina Lui venea din interiorul Lui.El era îmbrăcat cu slavă.Adam era îmbrăcat 
cu slavă până ce a căzut şi a fost dezbrăcat de slavă. Păcatul l-a dezbrăcat. 
D. Cu cine pleci de la rugăciune? Cu Domnul iar jos la piciorul muntelui văd un 
contrast izbitor între experienţa avută şi neputinţa lor. 
E. Vezi mai bine rezolvarea după ce pleci de la rugăciune? 
F.Suntem mai puternici  după ce plecăm de la rugăciune? 
 Matei 17:14-18 şi 19-21?! 
G.Rostul postului şi al rugăciunii – nu o manipulare a Lui,ci o cercetare personală 
înaintea Domnului cu pocăinţă. 


