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Isus te întreabă: Mă iubești? 
Textul de bază: Ioan 3: 21: 15 - 18 

 

Întroducere: 
 

Petru face cunoștință cu Isus 
• El a făcut cunoștință cu Isus printr-o întâlnire personală 
• Rezultatul era o schimbare vizibilă a vieții, dar și a societății lui 
• Noua lui societate era cercul de ucenici ai lui Isus 
• „Tu să fi Petros, stânca, care zidește Biserica Mea“ 
• Dar și aici existau frecușuri omenești, gelozie, și mândrie 
• Numai Isus le putea liniști și rezolva 
• Cu toate slăbiciunile lui Petru, Isus îi încredințează o sarcină grea 

 

Credința și slăbiciunea omenească stau într-o strânsă legătură 
• Petru petrece clipe de binecuvântare cu Isus pe muntele Sinai 
• Dar și clipe de disperare pe valurile mării, când era să se înece 
• El primește dela Isus un mesaj; spune imediat „da“, și nu ia în calcul, că 

nu-l poate realiza 
• Diferența între „a vrea“ și „a putea“ devine vizibilă 
• Entuziasmul și temperamentul lui nu sunt suficiente pentru împlinirea 

mesajului lui Isus 
 

Petru nu-și dă seama că se distanțează de Isus 
 

Entuziasmul lui Petru 
• Isus spune ucenicilor, că ei Îl vor părăsi și se vor lepăda de El 
• Dar după ce va învia, va merge înaintea lor spre Galileia 
• Numai Petru nu era de acord cu această acuzare 

Matei 26: 33 și 35(Matei câtre Isus) 
„Chiar dacă toți ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu 
voi găsi în Tine o pricină de poticnire.“ 
„Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.“ 
 

• Petru este sigur de propia lui putere 
• El avea toată încrederea în convingerea și în caracterul său 
• Dar judecata lui omenească s-a arătat ulterior ca incapabilă 
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Deziluzia lui Petru 
• Isus pleacă cu ucenicii Lui în grădina Ghetsimani 
• Acolo alege pe lângă Petru încă doi ucenici și se retrage cu ei 
• Isus cere dela ei un lucru simplu, dar ei nu-l reușesc 

Matei 26: 36 - 38 și 40 
„Atunci Isus a venit cu ei (ucenicii) într-un loc îngrădit, numit Ghetsi-
mani, și a zis ucenicilor: „Ședeți aici până Mă voi duce acolo să Mă 
rog.“ A luat cu el pe Petru și cei doi fii a lui Zebedei, și a început să Se 
întristeze și să se mâhnească foarte tare. Isus le-a zis atunci: „Sufletul 
Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneți aici, și veghiați 
împreună cu Mine.“ Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind, și a zis lui 
Petru: „Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu Mine?“ 
 

• Isus nu cerea imposibilul de la Petru și cei doi ucenici 
• Ei știau de situația sufletească a lui Isus, întristare de moarte 
• Și totuși, slăbiciunea omenească era mai tare decât voința lor 

 

Urmează o acțiune necontrolată a lui Petru 
• În mijlocul nopții vine ceata de ostași să-L aresteze pe Isus 
• Și iar Petru a fost acela, care s-a opus, fără să se gândească 

Ioan 18: 10 
„Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot, 
și i-a tăiat urechea dreaptă.“ 

• Și iar Isus a fost acela, care a împăcat și a liniștit situația 
 

Și ca rezultat: tăgăduința lui Petru 
• Petru urmărește de la o distanță sigură, ce se întâmplă cu Isus 
• În inima și în gândul lui, nu mai era nici o speranță 
• El nu se mai aștepta la un viitor în apropierea lui Isus 

Ioan 18: 15 - 17 
„Simon Petru mergea după Isus; tot așa a făcut și un alt ucenic. Uce-
nicul acesta era cunoscut de marele preot, și a intrat cu Isus în curtea 
marelui preot. Petru însă a rămas la ușă. Celălalt ucenic, care era 
cunoscut marelui Preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe 
Petru înlăuntru. Atunci slujnica, portărița, a zis lui Petru: „Nu cumva și 
tu ești unul din ucenicii omului acesta?“ „Nu sunt“, a răspuns el. 

• Așa de adânc a căzut Petru, pentru că Isus n-a fost în apropierea lui 
• Legătura cu Isus, cu Domnul lui a fost întreruptă 

În această situație Isus întreabă: „Mă iubești?“ 
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Isus nu cere o apreciere a situației sau o scuză  
• După toate cele întămplate, Petru ar trebi să-I răspundă „nu“ 
• Dar Isus nu a întrebat mintea sau înțelepciunea lui Petru, ci inima 
• Isus nu-La întrebat: 

o „Crezi tu în Mine și în ceea ce spun Eu?“ 
o „Vrei să-Mi fii devotat de acuma înainte?“ 
o „Ești tu pregătit, să Mă urmezi și să Mă slujești? 
o „Vrei să te atașezi în rândurile celor, care Mă urmează?“ 
o „Îți pare rău și regreți, că M-ai trădat? 

 

Isus a întrebat inima lui 
• „Și tu Petru, dacă Mă iubești, atunci: 
• „Crede în Mine! Eu vreau să-ți fiu Domn dar și Salvator!“ 
• „Să ai încredere în cuvintele Mele și în ceea ce-ți spun Eu!“ 
• „Să-Mi fii devotat, o viață întreagă, pentrucă am mari gânduri cu tine!“ 
• „Tu să fi Pietros, piatra, pe care vreau să zidesc Biserica Mea!“ 

Matei 16: 18 (Isus către Petru:) 
„Și Eu îți spun: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și 
porțile Locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile Împărăției 
cerurilor, și orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri, și orice vei 
dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri.“ 

 

Isus a știut, că numai o inimă plină de dragoste pentru El, poate suporta 
prigonirile și durerile din viitorul apropiat 

• Nici o convingere politică, socială sau morală 
• Nici o învățătură științifică sau savantă 
• Nici o religie, devotament sau martir nu posedă această putere 

Ioan 21: 18 (Isus către Petru) 
„Adevărat, adevărat îți spun că, atunci când erai mai tânăr, singur te 
încingeai și te duceai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde 
mânile, și altul te va încinge, și te va duce unde nu vei voi.“ A zis lucrul 
acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu.“ 

 

Isus răsplătește dragostea sinceră 
Matei 19: 27 - 28 
Atunci Petru a luat cuvântul și I-a zis: „Iată că noi am lăsat tot, și Te-am 
urmat; ce răsplată vom avea?“ Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că, 
atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie a măririi Sale, la 
înoirea tuturor lucrurilor, voi, cari M-ați urmat, veți ședea și voi pe 
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douăsprezece scaune de domnie, și veți judeca pe cele douăsprezece 
seminții ale lui Israel.“ 
 

Isus te întreabă pe tine: „Mă iubești?“ 
 

Isus nu întreabă intelectul sau fantezia noastră, ci inima noastră 
• Nu este destul, dacă spunem 
• că acceptăm existența unui Dumnezeu în cer 
• că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele întregii lumi 

 

Isus te întreabă pe tine, dacă-L iubești 
• „Ți-e dor de apropierea Lui?“ 
• „Vrei să fii cu gândurile tale legate de Mine? 
• „Aștepți cu mare nerăbdare venirea Mea?“ 
• „Sunt Eu punctul principal în viața ta?“ 
• „Știe societatea în care trăiești, că ești copilul Meu? 
• „Știu ei, că Mă iubești din toată inimă, și din tot sufletul? 

Ioan 13: 35 (Isus spune:) 
„Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea 
dragoste unii pentru alții.“ 
 

Isus vrea să binecuvinteze părtășia copiilor Lui 
Matei 18: 20 
„Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Mei, sunt și Eu în 
mijlocul lor.“ 
Ioan 15: 16 
„Nu voi M-ați ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; și v-am rânduit să 
mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice 
veți cere dela Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.“ 
Efeseni 2: 19 - 21 
„Așa dar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți 
împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe 
temelia apostolilor și profeților, piatra din capul unghiului fiind Isus 
Cristos. În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un Templu 
sfânt în Domnul.“ 

Întrebarea rămâne: Îl iubești pe Isus?         
A m i n 


