
Lecţia 3 - Evanghelia după Matei

Evanghelia Împărăţiei şi conduita creştină

Matei 5:17-7:29

„Dac  neprih nirea voastr  nu va întrece neprih nirea c rturarilor i aă ă ă ă ă ş  
fariseilor,  cu  nici  un  chip  nu  ve i  intra  în  Împ r ia  lui  Dumnezeu”ţ ă ăţ , 
deoarece  o  conduită necre tin  nu  poate  avea  în  spatele  ei  un  caracterş ă  

cre tin.ş

În prima parte a predicii de pe munte pe care am studiat-o în lecţia anterioară am înțeles că 
Împărăția  lui  Dumnezeu  începe  prin  transformarea  noastră  interioară.  În  paragrafele 
următoare vom descoperi standardul pe care trebuie să îl atingem în viaţa noastră - ”voi fiți  
dar  desăvârșiți,  după  cum și  Tatăl  vostru  cel  ceresc  este  desăvârșit”  (Mt. 5:48).  În  faţa 
acestui verset cred că am putea spune şi noi, împreună cu ucenicii ”Cine poate atunci să fie 
mântuit?” (Mt.19:25). În studiul nostru vom descoperi ce înseamnă cu adevărat faptul că 
doar cel sărac în duh poate moşteni Împărăţia Cerurilor şi de ce avem aşa de mare nevoie 
de Isus Hristos.  El  este cel  care deschide drumul către Tatăl  prin ascultarea Lui până la  
capăt, ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dar în acelaşi timp, vom fi provocaţi şi la 
a tânji  după sfinţire – după o trăire curată, în ascultare de Dumnezeu, după acele fapte 
bune prin care putem fi sare şi lumină în jurul nostru. 

Ziua 1 Citeşte  Matei 5:17-48  Aţi auzit că s-a zis... dar eu vă spun (partea I)

1. Care este fundamentul învăţături lui Isus, conform primelor versete din text?
2. Care sunt cele 6 domenii vizate de „antitezele” lui Isus (aţi auzit că s-a zis... dar eu vă 

spun). Pentru fiecare dintre ele, notează pe o coloană ce „s-a zis” şi pe cealaltă ce spune 
Isus. Ce observaţii ai? Ce corectează, de fapt Isus prin „dar eu vă spun”?

Ziua 2  Citeşte Matei 5:17-48 Aţi auzit că s-a zis... dar eu vă spun (partea II)

3. Foloseşte timpul din ziua de azi pentru a-ţi analiza viaţa în lumina celor 6 „aţi auzit că s-a  
zis, dar eu vă spun”. Nu te opri doar la fapte, ci mergi mai departe la gânduri, motivaţie,  
atitudine. Cum te vezi pe tine vizavi de standardul pe care ţi-l pune Isus înainte. După 
acest  moment  de  introspecţie,  citeşte  cu  atenţie  textul  din  Romani  3:21-26.  Ce  ţi-a 
vorbit Dumnezeu prin acest text?

Ziua 3 Matei 6:1-18 Dumnezeu care vede în ascuns îţi va răsplăti

4. Ce ne spune Isus cu privire la dărnicie, rugăciune şi post în această lecţie? Cât de mult  
(sau puţin) te regăseşti în descrierea de tip „aşa nu” pe care o face Isus? 

5. Rugăciunea Tatăl nostru surprinde cele trei coordonate principale ale relaţiei noastre cu 
Dumnezeu: 1) aparţinem Domnului în întregime 2) depindem de El în întregime 3) Lui îi  
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Mergi mai adânc:
 Cum înţelegi expresia „să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii” în lumina scopului 

cu care scrie Matei evanghelia sa?



vom  da  socoteală  pentru  toate  lucrurile.  Care  sunt  afirmaţile  din  rugăciune  care 
corespund fiecărei coordonate? Ce înseamnă pentru tine personal această rugăciune?

6. În ce mod este încurajator pentru tine faptul că „Dumnezeu, care vede în ascuns, te va 
răsplăti”?

Ziua  4 Citeşte Matei 6:19-34 Nu vă îngrijoraţi

7. Ce înseamnă pentru tine personal acest pasaj? Ce îţi vobeşte Dumnezeu prin el la acest 
moment al vieţii tale?

8. Care sunt lucrurile la care simţi că Dumnezeu îţi cere să renunţi pentru ca să depinzi mai 
mult de El? 

9. Ce înseamnă pentru tine să cauţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu? Răspunde cât mai 
concret la această întrebare.

Ziua  5 Citeşte Matei 7:1-29 Intraţi pe poarta cea strâmtă 

10.Te regăseşti în ceea ce spune Isus despre judecată? Te poţi gândi la persoane concrete 
pe care le-ai judecat? Cum poţi aplica textul din Matei 5:23-24 vizavi de aceste situaţii?

11. Ce ne învaţă acest capitol despre împărăţia lui Dumnezeu? Care sunt cele 2 pericole 
pentru cei ce vor să fie parte a Împărăției lui Dumnezeu prezentate în text?

Provocare –  Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu.

Împărăţia  lui  Dumnezeu  poate  fi  asemuită  cu  un  continuu  exerciţiu  de  „dezbrăcare”  şi  
„îmbrăcare”. În primul rând, pentru a putea intra în ea trebuie să te dezbraci de sine – de 
iluzia că meriţi ceva, că îţi eşti sieşi suficient, că ai dreptuL să ţi se dea un verdict de bun,  
neprihănit.  Aceasta este  sărăcia în duh.  Dar după aceea intri  într-un proces de continuă 
îmbrăcare cu Hristos. Sau altfel spus, de imitare al lui Hristos. 

Predica de pe munte este o provocare la amândouă. Meditează la aceste lucruri şi discută 
cu grupul tău vizavi de lucrurile pe care ştii că Dumnezeu îţi cere să le scoţi din viaţa ta. De  
ce îţi este greu să o faci? Ce te împiedică? Discutaţi şi despre ce înseamnă să ascultaţi de 
poruncile lui Hristos din predica de pe munte în situaţiile concrete în care vă aflaţi. Oare nu 
asta înseamnă să fim sare şi lumină? 

Cere i, i vi se va da; c uta i i ve i g si; bate i, i vi se va deschide. C ci oricine cereţ ş ă ţ ş ţ ă ţ ş ă  
cap t ; cine caut  g se te; i celui ce bate i se deschide. Cine este omul acela dintreă ă ă ă ş ş  

voi care, dac -i cere fiul s u o pâine, s -i dea o piatr ? Sau, dac -i cere un pe te, s -iă ă ă ă ă ş ă  
dea un arpe? Deci, dac  voi, care sunte i r i, ti i s  da i daruri bune copiilor vo tri,ş ă ţ ă ş ţ ă ţ ş

cu cât mai mult Tat l vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce I le cer!ă
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