Lecţia 7 - Evanghelia după Matei
Pildele şi tainele Împărăţiei
Matei 13:1-16:12
Deşi viaţa este în sămânţă, secerişul atârnă de pământ. Iar sămânţa căzută
în pământ bun este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege; el aduce roadă; un
grăunte dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci.
În primele cincizeci şi două de versete ale capitolului 13, Matei adună câteva dintre pildele
Împărăţiei rostite de Isus: Pilda semănătorului, a neghinei, a grăuntelui de muştar, a
aluatului, a comorii din ţarină, a negustorului de mărgăritare şi a năvodului. În continuarea
acestor pilde, Isus continuă ca, prin minunile şi învăţăturile lui, dar şi prin modul în care îi
mustră pe fariseii care încercau să îl denigreze, să ne înveţe despre ce este şi cum se trăieşte
în Împărăţia lui Dumnezeu.
Ziua 1 Citeşte Matei 13:1-23 Pilda semănătorului
1. Cum răspunde Isus la întrebarea ucenicilor: De ce le vorbeşti în pilde? Cum înţelegi tu
răspunsul lui?
2. În interpretarea pe care o dă Isus pildei semănătorului, care sunt factorii care blochează
rodirea? Poţi să îi identifici şi în viaţa ta?
3. Pilda semănătorului, ca şi următoarele pilde, vorbeşte despre tainele Împărăţiei. Ce ai
învăţat despre Împărăţia lui Dumnezeu din această pildă?
Ziua 2 Citeşte Matei 13:24-52 Alte pilde ale Împărăţiei
4. Cieşte cu atenţie fiecare din aceste pilde. Care crezi că este învăţătura despre Împărăţia
cerurilor pe care o scoate în evidenţă fiecare dintre ele? Ce aplicaţii găseşti în ele pentru
viaţa ta? Discută cu cei din grupul tău despre aceste aplicaţii luând în considerare şi
următoarele întrebări:
 Ce fel de „sămânţă” eşti? Care este „ogorul” în care te-a plantat Dumnezeu?
 Cât de preţioasă este pentru tine Împărăţia lui Dumnezeu? Cum poţi să
evaluezi acest lucru?
Ziua 3 Citeşte Matei 13:53-58 Nicun prooroc nu este preţuit în patria lui
5. Care este rolul acestui pasaj în contextul întregului capitol?
6. Recitește Matei 11:20-30; 12:46-50 și 13:53-58. Observă reacțiile oamenilor care sunt
martori la minunile și învățăturile lui Isus. În ce măsură confirmă aceste reacţii ceea ce
Isus a prezentat în pildele Împărăţiei?
Ziua 4 Citeşte Matei 14:1-36
7. Acest capitol ne prezintă mai multe evenimente care culminează cu declaraţia ucenicilor
din v. 33: Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu! Urmăreşte firul evenimentelor din
acest capitol şi încearcă să identifici în text argumentele care i-au dus pe ucenici la
această declaraţie extraordinară. Este aceasta şi declaraţia ta?
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Ziua 5 Citeşte Matei 15:1-16:12 Perspectiva corectă asupra lucrării în Împărăție
8. În aceste capitol observăm că se repetă tiparul din capitolele anterioare – după ce sunt
prezentate învăţăturile şi minunile făcute de Isus textul ne prezintă reacţiila fariseilor. În
v. 16:6 îi atenţionează pe ucenici: Luaţi seama să vă păziţi de aluatul fariseilor şi al
saducheilor. Care erau învăţăturile greşite ale fariseilor pe care le condamnă Isus în
aceste capitole, respectiv adevărurile pe care le aduce Isus pentru a le contracara?

Provocare: Rodirea este posibilă doar dacă sămânţa alege să moară...
„Sămânţa căzută în pământ bun, este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege; el aduce roadă:
un grăunte dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci”

A ajunge în Împărăţia lui Dumnezeu presupune şi o alergare pe cale, nu doar o
intrare pe poartă sau, în termenii Pildei semănătorului, o purtare în noi a
seminţei care a adus în noi viaţa Împărăţiei, până când ea ajunge la roadă.
Destinul nostru se limpezeşte doar la seceriş. Atunci, şi doar atunci, „cei
neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de
auzit, să audă” (13:43).
În termenii Primei Epistole a lui Petru, mântuirea sufletului se primeşte ca sfârşit
al credinţei, nu ca început al credinţei. Germinarea seminţei ar corespunde
naşterii din nou. Iar adunarea grâului în grânarul ceresc ar corespunde mântuirii
sufletului. Dar nu orice sămânţă germinată ajunge la rod. Iar problema nu trebuie
căutată în sămânţă, ci în pământ. „Sămânţa căzută în pământ bun, este cel ce
aude Cuvântul şi-l înţelege; el aduce roadă: un grăunte dă o sută, altul şaizeci,
altul treizeci” (13:23).
Cele o sută sau şaizeci sau treizeci de boabe de grâu, care, la urmă, vor sfârşi
prin a fi adunate în grânarul ceresc, reprezintă măsura de ţărână răscumpărată,
transformată în viaţă de către viaţa din sămânţa semănătorului. Aceasta este
într-adevăr o taină. Atunci când Domnul Isus – Cuvântul ceresc – ne desface
această taină în Ioan 12, El spune: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă
grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă
moare, aduce multă roadă. Cine îşi iubeşte viaţa, o va pierde; şi cine îşi urăşte
viaţa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa veşnică” (Ioan 12:24-25).
În termenii pildelor din Matei 13, acela care nu este dispus să vândă tot ce are nu
va avea nici comoara, şi nici mărgăritarul, deoarece îngrijorările veacului
acestuia şi bogăţiile lui vor îneca planta abia încolţită. Dar „dacă Îmi slujeşte
cineva”, continuă Domnul Isus în Ioan, „să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo
va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti” (12:26).
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