Lecţia 9 - Evanghelia după Matei
Viaţa în Împărăţie este guvernată de principiul slujirii
Matei 17:24-20:34
Zidirea Împărăţiei se poate face doar învățând să renunţi la dreptul tău, în
folosul altora, şi s-o faci de dragul lui Hristos.
Capitolele 11-

se lea ă de

, iar capitolele 18-25, de
upă cum pe poarta cea strâmtă
doar aceia care a un
să creadă în omnul sus ristos, tot aşa, pe calea cea în ustă
doar aceia care
con nuă să creadă în l entru că pericolul pierderii credinţei este real, umne eu a ândit
un între sistem de protecţie pentru toţi aceia care au a uns să creadă în omnul sus
espre această rămânere pe cale sau despre ceea ce noi numim
este vor a în capitolele apitolele - , în sc im , vor esc despre căderea din ar
sau despre tăierea ramurilor reş din măslin, ca să folosim terminolo ia lui avel din
Romani 11.
Aşa cum vom vedea, central în acest pasa este principiul conform căruia v
v
d
j ,
zd
Î
f
d
v
d
d
f
ş -o faci de dragul lui Hristos.

Î

Ziua 1 Citeşte Matei 17:24-27 ...să nu îi facem să păcătuiască
1. Aceste pasaj scurt are un dublu rol în context – pe de-o parte, el face le ătura cu pasa ul
anterior iteşte afirmaţiile de mai os pt a identifica aceste două valenţe ale pasa ului
şti de acord cu ele?
 a Fiu al Tatălui ceresc, sus era scutit de darea pentru Templu, deoarece darea
tre uia plătită de străini, nu de fii e aceea, rolul ta loului de faţă este să întărească
în etru şi în ucenici convin erea că sus este într-adevăr ristosul, Fiul lui
Dumnezeu.
 Taxa de la Templu, însă, tre uia plătită pentru că „Fiul omului a venit să mântuiască
ce era pierdut” ( : ), iar pentru aceasta, l nu putea să-Şi permită să fie pentru ei
un prile de păcătuire
Ziua 2 Citeşte Matei 18:1 – 35 Relaţiile dintre ucenici în Împărăţie
2. e ce cre i că erau ucenicii atât de interesați de cine este mai mare în Împărăție
(su iectul revin în cap
) um le răspunde sus?
3. e înseamnă „să devii ca un copilaş”? ar să aduci „un prile de păcătuire”?
4. Care este principiul pe care îl putem extrage din versetele 10-14? Ce ne spune acesta
despre inima lui umne eu pentru oameni? ar despre modul în care ar tre ui să ne
raportăm noi la cei din urul nostru?
5. numeră paşii pe care suntem c emaţi să îi facem în vederea ş
celui care a
păcătuit (v
- ) are este mi a acestui proces în ce îl priveşte pe cel care a păcătuit?
ar în ce priveşte comunitatea din care acesta face parte?
6. Conform pildei din v.21-3 , de ce şi cum tre uie să iertăm? um se lea ă su iectul
iertării de cel al disciplinării, pre entat în versetele anterioare?
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7. În ce te priveşte, sunt persoane pe care nu le poţi ierta? Sau pe care nu îndră neşti să le
confrunţi? Sau care te-au confruntat dar nu ai reacţionat aşa cum ar fi tre uit? Stai în
ru ăciune vi avi de aceste lucruri şi cere-i lui umne eu să îţi dea putere să aplici cele
învăţate în acest capitol
Ziua 3 Citeşte 19:1 – 12 Divorț și celibat în lumina credincioșiei lui Dumnezeu în relație.
8. Recitește învățătura lui sus despre divorț din redica de pe Munte ăsită în Matei :3 –
32.
9. În ce mod se aseamănă între area fariseilor (v 3) cu presupunerile contemporane
referitoare la divorț? ( itește și or : – 6 pentru o clarificare suplimentară)
10. Gândește-te la ce ai învățat în capitolul trecut referitor la iertare şi confruntare ( :3 )
um se aplică aceste principii în familie? Sunt ele c eie pentru evitarea destrămării
relaţiilor dintre oameni?
Ziua 4 Citeşte Matei 19:1-30 Atitudini față de Împărăție
11.
ompară atitudinea copilașilor ( :3-4, 19: 4) cu cea a tânărului o at (v 6 – 24). De
ce Împărăția cerurilor este a acelor care se aseamănă cu niște copilași și de ce tânărul
o at nu are parte de ea? itește și Matei :3
12.
e anume învățăm de la tânărul o at cu privire la urmarea lui ristos, pă irea le ii,
o ăție și lepădare de sine?
13. itește Timotei 6: –
și 6: – 9 e înveți din aceste pasa e cu privire la o ăție?
um anume te cercetea ă aceste pasa e cu privire la atitudinea ta față de posesiuni?
Ziua 5 Citeşte Matei 18:1-34 Din nou... cine este mai mare?
14.
e putem învăţa din pilda lucrătorilor viei despre arul lui umne eu?
15.
um se lea ă această pildă de tema între ării pe care i-o pune lui Isus mama fiilor lui
Zebedei?
16. ornind de la exemplul pe care îl lasă Mântuitorul nostru enumeră modalitățile prin care
îți slu ești frații și semenii acă nu o faci de a, ândește-te la diferite modalități prin care
ai putea începe.
Provocare: De la „cine este mai mare” la „orcine va vrea să fie ce dintâi să vă fie rob”
Între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; și oricare va
vrea să fie cel dintâi între voi să va fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci
El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți”(18:26-28)

Cererea fiilor lui Zebedei (20:20- 3) şi reacţia plină de mânie a celor ece ( 4- ) vin să
înc idă cercul desc is în : , dovedind că în spatele între ării ucenicilor – „ ine este mai
mare în Împărăţia cerurilor?” – erau zbaterile reale ale afirmării de sine Atâta vreme cât
cineva nu se întoarce la umne eu şi nu devine ca un copilaş nu va intra cu nici un c ip în
Împărăţia erurilor, deoarece Împărăţia erurilor este caracteri ată de renunţarea la sine,
nu de afirmarea de sine Soluţia la toată această frământare pornită de între area din :
este atitudinea or ilor din eri on: „Ai milă de noi, oamne, Fiul lui avid”, şi desc ide-ne
oc ii ca să vedem şi să înţele em principiile le ate de intrarea şi rămânerea în Împărăţia Ta
Toate aceste principii sunt întruc ipate de copilaşii care reapar mereu în această secţiune,
deoarece numai unii ca ei – cei săraci în du – vor avea Împărăţia erurilor
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