
  Două feluri de participanţi la serviciile divine:  Betel, 25 Oct.2015 
 
I. Simpatizanţii lui Isus. Ioan 2:23-25 
 Tema cărţii Ioan este credinţa. Ioan 20:31’’Dar lucrurile acestea au fost 

scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul Lui Dumnezeu; şi 

crezând să aveţi viaţa în Numele Lui’’. 
Mulţi au crezut în El, dar El ne spune că ei nu aveau o credinţă autentică. El nu se 
încredea în ei. Ce este în neregulă cu această credinţă din v.23? 
  Ce caută ei: 
-’’semne’’ şi ’’om’’! v.23-25 ne pregătesc pentru lecţia cu Nicodim. Ioan 3:1-8, 
descriu Ioan 2:23. 
Căutători de semne şi minuni – credincioşii ce se duc în iad.  
Ioan 5:44’’cum puteţi crede voi care umblaţi după slava pe care v-o daţi unii 

altora, şi nu căutaţi slava care vine de la singurul Dumnezeu’’? 
Lumea îţi oferă o slavă care până la urmă se vede a fi deşartă, dar Dumnezeu ne dă 
cu adevărat slava, dar acum aici este mai întâi suferinţă, după care urmează gloria. 
Matei 24:24’’..vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va 

fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi ’’. 
2 Tes.2:9,10 ’’arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, 

de semne, şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt 
pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi’’. 
 
Este credinţa ta bazată pe credinţa în jertfa Domnului Isus, sau eşti doar un căutător 
de semne şi minuni, un simpatizant?  
Nu mai vii la adunare căci nu se fac semne şi minuni? 
Ioan 6:64 ’’dar sunt unii din voi care nu cred’’. 
1 Cor.15:34’’Veniţi-vă în fire, cum se cuvine, şi nu păcătuiţi! Căci sunt între voi 
unii care nu cunosc pe Dumnezeu: spre ruşinea voastră o spun’’.                                        
De ce ruşine? Pentru că ei erau ‘’creştini ‘’! 
Isus ne cunoaşte pe toţi= ai vrea să mergi la El să te ajute, ştiind că ştie absolut 
totul despre tine?! Eu mă duc la El, ca să mă înţeleg pe mine. Eu sunt o fiinţă 
complexă. Nu mă cunosc, dar El ştie totul. Mă duc să mă expun luminii Lui. Vreau 
să îmi spună totul despre mine.  
Vreau şi eu să fiu ca femeia samariteancă:’’Veniţi de vedeţi un om care ştie totul 
despre mine’’! 
Dacă mi s-ar îngădui să ştiu totul despre mine, fără El, aş termina ca un om 
deziluzionat, distrus, ruinat, prăbuşit. Eu chiar nu m-aş mai iubi, dacă aş şti   
câte rele sunt în stare să fac, alţii nu mai spun, dar deşi Domnul ştie totul, El mă 
iubeşte. El ştia că Iuda Îl va vinde, dar cu toate astea l-a iubit. 



Tu ce faci, fugi de El ca să nu se afle despre tine, sau fugi la El ca să afli şi să te 
expui luminii pentru a fi schimbat? 
 
II. Ucenicii lui Isus. 
Simpatizanţii acceptă credinţa, dar ocolesc ascultarea.  
________________ predica __________împlinirea ei. 
________________ botezul __________creşterea. 
________________ cina  ____________mărturisirea păcatelor. 
________________ harul ____________purtarea crucii. 
Responsabilitatea este pe umerii ucenicului, nu doar a celor ce vin şi pleacă, dar nu 
le pasă de comunitatea de fraţi şi de surori. 
Cel ce vine – din lume la Biserică şi se pocăieşte = începutul;  
Ucenicul creşte, se maturizează prin învăţare, se perfecţionează, se desăvârşeşte. 
Coloseni 1:28; Filipeni 1:6. 
Prin evanghelizare, oamenii sunt chemaţi la mântuire, iar prin ucenicizare sunt 
învăţaţi să păzească Cuvântul lui Dumnezeu. Matei 28:19,20. 
 
Confuzii : 

-dacă sunt întors la Dumnezeu e bine, adică e suficient. E ca şi cum un nou născut 
este ajutat să vină pe lume, după care-i spui să se descurce.  
Fa.2:41,42’’ei stăruiau mai întâi în ce?’’ Cine ne dă învăţătura dacă stăm acasă? 
Fapte 19:9,10. (2 ani de învăţătură ) 
 
-dacă cunosc din Biblie înseamnă că sunt bine. 
 
-dacă vin la adunare sunt bine: mulţi vin la adunare din alte motive: se simt bine, 
au probleme, sunt obişnuiţi să vină, se plictisesc acasă, simt nevoia să socializeze, 
în vederea căsătoriei, etc... 
Dacă plantezi un răsad în pământ şi nu-l uzi, nu-i dai lumină şi căldură, moare.  
1 Cor.3:6’’dar Dumnezeu a făcut să crească.’’ Ce? Ceea ce tu ai semănat, şi ai 
udat! 
Semănatul este un eveniment care se face din când în când  - udatul şi îngrijitul 
este un proces continu, pentru ca rădăcinile să crească.  
Col 2:6,7 - înrădăcinaţi. 
Nu ai rădăcini – atunci eşti o plantă artificială. Arăţi bine, semeni izbitor de mult 
cu una reală, dar nici pe departe nu eşti o plantă, ci o imitaţie.  
O floare artificială nu are nevoie decât de fabricare, şi cam atât. Frate şi soră, nu 
cumva eşti artificial? 



De ce nu veniţi la biserică şi seara, de ce nu participăm cu toţii la nevoile bisericii, 
de ce venim doar dim.la cină. Ne face mai sfinţi cina? Ce sa facă din mine dacă 
sunt din..plastic. Plasticul este insensibil! Eşti ucenic, sau doar simpatizant?! 
 
Şi simpatizanţii şi ucenicii stau în aceeaşi adunare, seamănă, dar nu răsare. 
 
Un părinte fizic trebuie să îşi : iubească, hrănească, ocrotească, instruiască copiii. 
-Iubire=1 Tes.2:8 ’’Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să 
vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar şi viaţa noastră, atât de 
scumpi ne ajunseserăţi.’’ Mor fraţii dacă nu-i iubim. 
- Hrană= Fa.20.27 Ce înseamnă tot planul? (citire, rugă.post, memorare, 
evanghelizare etc..) 
- Ocrotire. ’’Simone, Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă.’’ 
- Disciplinare. Dacă-l mustri şi nu acceptă, înseamnă că nu este ucenic. 
 
Care sunt priorităţile unui ucenic: 
1.Hristos este pe primul loc în viaţa lui. Luca 14:26’’Dacă vine cineva la Mine, şi 
nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe 
surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.’’ Fraţilor asta nu e 
din Coran, e din Biblie. Păi până acum mi-ai spus să-I iubesc, acum îmi spui să-I 
urăsc, e ca o clătită? 
Matei 10:37’’Cine iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este 
vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este 
vrednic de Mine. 
 
2. Hristos este deasupra oricărei relaţii umane. Iubeşti pe cineva mai mult decât pe 
Domnul? E un preţ ce trebuie plătit. 
 
3.Hristos este deasupra dorinţelor tale personale. Nu te lăsa condus de ce-ţi place –
lasă-te condus de voia Lui Dumnezeu. Leapădă de la tine tot ce nu e după voia Lui. 
Ioan 8:31’’Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, 
sunteţi în adevăr ucenicii Mei’’. 
Am crezut, dar trebuie să rămân în voia Lui – să cresc.  
Nu doar : VINI – VEDI –PLECI ! 
 
Hristos a evanghelizat mii de oameni, dar a uceniciziat doar 12 cu care a 
revoluţionat lumea! Curios, că ei în raport cu Isus, au rămas nişte ucenici 
permanenţi, dar în relaţie cu ceilalţi, au devenit părinţi spirituali, oameni care nasc 
copii spirituali. 


