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 Lecţia 6 - Evanghelia după Matei 
 
Intrarea pe poarta Împărăţiei 
 
Matei 11:1-12:50 
 
Adevăratul pericol care împiedică intrarea în Împărăţia cerurilor este cel care vine 
dinlăuntrul nostru - necredinţa - nu din afara noastră.   
 

Principiile Împărăţiei Cerurilor au fost enunţate şi explicate, Domnul ei şi-a demonstrat puterea în 
faţa tuturor celor ce aveau ochi să vadă şi urechi să audă şi şi-a împuternicit ucenicii să reprezinte şi 
să vestească această împărăţie în toată casa lui Israel. Evanghelistul Matei se opreşte în textul de faţă 
la pericolele care sunt pe calea celui ce vrea să intre pe poarta cea strâmtă şi să umble pe calea 
îngustă. Pericole ce sunt la fel de reale atât pentru ei atunci, chiar  dacă Îl aveau printre ei pe Domnul 
Împărăţiei Cerurilor, Cuvântul întrupat a lui Dumnezeu, cât şi pentru noi azi, cei ce avem Scriptura,  
Cuvântul scris a lui Dumnezeu. 
 
Ziua 1 Citeşte Matei 11:1-6 Tu eşti acela care trebuia să vină sau să aşteptăm pe 
altul?  
1. Ce crezi că ascunde în spatele ei întrebarea pe care o pune Ioan Botezătorul - Tu eşti acela sau să 

aşteptăm pe altul? Spre ce îi îndreaptă Isus atenţia prin răspunsul Lui? (citeşte şi Isaia 35:1-10 şi 
42:1-7) 

2. Paragraful se încheie cu o avertizare: Ferice de acela pentru care eu nu voi fi o pricină de 
poticnire. În acest context, poticnirea are de-a face cu o neconcordanţă între aşteptările unora cu 
privire la Hristos şi ceea ce reprezintă de fapt. Pentru noi, astăzi, în ce moduri ar putea deveni 
Hristos o pricină de poticnire?  

 
Ziua 2 Citeşte Matei 11:7-24 Necredinţa lui Israel 
3. Ce spune Isus despre Ioan Botezătorul în aceste versete? Cum explici afirmaţiile lui Isus? Care 

este schimbarea esenţială care a venit odată cu Isus Hristos? 
4. Isus afirmă că Împărăţia cerurilor se ia cu năvala. Adu-ţi aminte pasajele din capitolele anterioare 

care au vorbit de Împărăţia cerurilor. Cum putea ajunge cineva parte din ea?  
5. Isus condamnă câteva din cetăţile lui Israel folosind cuvinte foarte dure. Adu-ţi aminte de toate 

minunile relatate în capitolele 8-9. Cum îţi explici persistenţa în necredinţă a acestor cetăţi? 
6. Crezi că se poate face o paralelă între cetăţile condamnate din Israel şi vremea noastră? În ce 

mod? 
 
 Ziua 3 Citeşte Matei 11:25-30  
7. Cine sunt cei înţelepţi şi pricepuţi la care face referire Isus? Oare există vreo legătură între 

cuvintele lui Isus şi prima fericire din Matei 5 - ferice de cei săraci în duh căci a lor este 
Împărăţia cerurilor?  

8. Ce ne spun aceste versete despre relaţia dintre Isus şi Tatăl? 
9. În ultimele versete din pasaj, Isus invită la sine pe toţi cei trudiţi şi împovăaţi. Cine crezi că sunt 

cei la care face referire Isus? 
10. Textul de azi creionează două categorii de oameni, una descrisă în v. 16-24 şi alta în v. 25-30. Tu 

în care categorie te afli? Cum îţi justifici răspunsul? 
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Ziua 4 Citeşte Matei 12:1-21 Aici este Unul mai mare decât Templul 
11. Care sunt acuzaţiile pe care le fac fariseii cu privire la Isus şi ucenicii săi (citeşte şi Matei 15:1-6) 

Cum răspunde Isus acestor acuzaţii? 
12. Care este semnificaţia cuvintelor "aici este Unul mai mare decât Templul"? (vezi şi Ioan 2: 18-

25) 
13. Fariseii îl considerau pe Isus un om care încală Sabatul, şi prin urmare un apostat şi un impostor. 

Cine era, de fapt, Isus conform proorociei citate în versetele 18-21? 
 
Ziua 5 Citeşte Matei 12:22-50  
14. Care sunt reacţiile generate de vindecarea îndrăcitului orb şi mut? 
15. Cum demontează Isus acuzaţia fariseilor conform căreia lucrarea Lui are la bază puterea 

Diavolului? 
16. Isus aduce înaintea fariseilor şi înaintea noastră un adevăr cu implicaţii extraordinare: Dar dacă 

Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi” 
Care sunt aceste implicaţii, conform versetelor 28-37? 

17. Concluzia întregului text este enunţată de Isus în ultimele 2 versete din capitol. Pornind de la 
ceea ce ai învăţat în aceste două capitole formulează în cuvintele tale ce crezi că înseamnă să faci 
voia Tatălui din ceruri. 

 
Provocare 
Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră 
şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele 

voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară." 
 

Orbirea mai-marilor lui Iuda constituie prim-planul acestor capitole. Dar tragedia este că aceştia au 
târât după ei în necredinţă şi poporul. De aceea, secţiunea din11:1-12:50 se termină cu o condamnare 
rostită asupra acestui „neam viclean şi preacurvar” (12:38-45). Această încăpăţânată împotrivire a 
celor din jurul lui Isus este, la un moment dat, taxată de El ca fiind o hulire a Duhului Sfânt, pentru 
care Isus spune că nu există iertare. Dar acest pericol îi vizează doar pe aceia care, în loc să accepte 
lucrarea lui Hristos, preferă să facă din El o pricină de poticnire şi să rămână în braţe cu propria lor 
neprihănire. În schimb, pentru toţi cei care se simt trudiţi şi împovăraţi de povara păcatelor lor şi 
care, prin credinţă, vin la Isus, El le promite odihnă pentru sufletele lor.  
 
Ca o aplicaţie a acestui text, discută cu cei din grupul tău despre cele două atitudini diferite faţă de 
Isus şi lucrarea Lui, pe care le-am putut identifica în aceste capitole - cea a celor înţelepţi şi 
pricepuţi, respectiv a celor trudiţi şi împovăraţi. Cum putem ştii din care din cele două categorii 
facem parte? Ce putem experimenta odihna pe care ne-o promite Isus? 
 


