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Lecţia 8 - Evanghelia după Matei 
 
Temelia şi poarta Împărăţiei 

 
Matei 16:13-17:23 

 
Atunci când Împărăţia lui Dumnezeu se zideşte pe credinţa că Isus este Hristosul, 
Fiul Dumnezeului celui viu, nici chiar porţile locuinţei morţilor nu o vor birui. 

 
Secţiunea 14:1-17:27 este ultima din cele 3 secţiuni unde se vorbeşte despre intrarea pe 
poarta cea strâmtă (capitolele 11-12; 13 şi 14-17). În capitolele 11 şi 12 Matei aşează 
înaintea noastră câteva tablouri focalizate pe îndoiala ce s-a înfiripat chiar şi în inima lui 
Ioan Botezătorul şi pe implicaţiile catastrofale ale necredinţei în Domnul Isus. Capitolul 13 
prezinte câteva pilde prin care Domnul Isus dezvăluie o taină a împărăţiei, cum că îndoiala şi 
necredinţa sunt orchestrate de însuşi diavolul. Obiectivul diavolului este să înăbuşe frageda 
plantă a credinţei din noi. Ca să înţelegem cât de serioasă este ameninţarea, pildele ne 
descriu Judecata prin care cei credincioşi vor fi separaţi pe vecie de necredincioşi. 
 
În secţiunea cuprinsă între capitolele 14:1-17:27 ne sunt prezentate câteva minuni ale 
Domnului Isus, între care sunt intercalate trei discursuri importante: două legate de aluatul 
fariserilor (15:1-20; 16:1-12), iar unul legat de mesianitatea lui Isus (16:13-28). Textul este 
focalizat pe tema credinţei, coacerea ei în mijlocul testelor pe care ucenicii trebuie să le 
treacă. 
 

Ziua 1 Citeşte  Matei 16:13-17:23 Temelia şi Poarta Împărăţiei 

1. Citeşte întreg textul, împarte-l în tablouri şi dă titluri prin care să surprinzi conţinutul 
textului. 

2. De ce crezi că Matei pune aceste tablouri în această ordine?  
3. Notează câteva aplicaţii personale pe care le poţi desprinde din acest text? 

 

Ziua 2 Citeşte  Matei 16:13-20 Mărturisirea lui Petru 

4. De ce pune Isus aceste întrebări tocmai acum? De ce crezi că răspunsul oamenilor este 
pe linia proorocilor (citeşte şi Deuteronom 18:15)? 

5. În ce fel mărturisirea de credinţă a lui Petru –  că Isus este Hristosul –  devine Poarta de 
intrare în Împărăţia cerurilor? (citeşte şi Romani 10:9) 

 

 

Ziua 3 Citeşte  16:21-28 „De atunci încolo...”  

6. Prin expresia „de acum încolo” Matei marchează un punct de turnură în Evanghelie. Care 
este schimbarea de accent declanşată de mărturisirea lui Petru? Ce urma să se întâmple 
în Ierusalim? 

Mergi mai adânc: 

 În răspunsul din v. 21, Isus se focalizează pe Petru ca persoană sau pe afirmaţia lui Petru? Ce 
implicaţii are răspunsul tău şi cum îl arugmentezi? 

 Cine a primit cheile Împărăţiei cerurilor: Petru sau Biserica (citeşte şi Matei 18:18-20)? Ce 
implicaţii are acest fapt asupra conducerii în bisericile noastre de azi? 
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7. Într-un fel ucenicii prin Petru ca reprezentat al lor afirmă credinţa lor că Isus este 
Hristosul. Care credeţi că sunt lucrurile pe care ucenicii le credeau despre Isus, făcând o 
analiză asupra tablourilor relatate de Matei din capitolul 5 şi până în capitolul 15 din 
Evanghelie? 

8. De ce credeţi că în conceptul ucenicilor despre Hristos nu există această înţelegere: 
trebuia să sufere, să moară şi să învie? Aceasta în contextul atâtor texte vechi 
testamentale care vorbesc despre suferinţa lui Hristos (de exemplu Isaia 53). 

9. Evanghelistul pune împreună două tablouri: mărturisirea lui Petru şi mustrarea lui Petru. 
Ce putem învăţa din această succesiune despre viaţa de credinţă? 

 

Ziua  4 Citeşte  Matei 17:1-13 Schimbarea la faţă  

10. De ce credeţi că Isus, Moise şi Ilie vorbeau despre sfârşitul pe care îl va avea Isus în 
Ierusalim, în auzul ucenicilor? (citeşte Luca 9:31) De ce credeţi că Isus le porunceşte să 
nu spună despre acest eveniment? 

11. În ce fel această experienţă, schimbarea la faţă, întăreşte credinţa ucenicilor şi a 
noastră că: 

 Isus este Hristosul şi Fiul lui Dumnezeu 

 Că El trebuie să sufere, să moară, să învie 

 Că Împărăţia cerurilor există 
 Că Isus este singura cale de a intra în această împărăţie 

 

 

Ziua  5 Citeşte  Matei 17:14-23 „Acest soi de draci nu iasă decât cu rugăciune şi cu post” 

12. Ce observaţii ai faţă de răspunsul lui Isus din vr 17? De ce este atât de supărat? 
13. Care crezi că este legătura dintre necredinţă şi post şi rugăciune? Dacă în capitolul 6 

din Matei am văzut că prin post şi rugăciune nu îmbunăm divinitatea, ci ne acordăm 
inima la cer, la ce ajută în acest context postul şi rugăciunea? 

14. Stabiliţi în grup o zi de post şi rugăciune în care să trăiţi focalizarea voastră pe cer. 
(citiţi şi Isaia 58) 

 

Provocare: Rodirea este posibilă doar dacă sămânţa alege să moară... 

 
Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: "Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de 

sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va 
pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga.(16:24-25) 

  

Condiţiile pentru a-L urma pe Hristos sunt: 

 Lepădarea de sine 

 Luarea crucii 

 Şi călcarea pe urmele Lui. 
 
Analizând viaţa ta, în ce fel acestea au fost o realitatea în ziua ieri? Pune pe hârtie concret 
ce înseamnă pentru tine azi să te lepezi de sine, să îţi iei crucea şi să calci pe urmele Lui şi 
decide cel puţin pentru azi ca acestea să fie o realitate în viaţa ta. 
 


