LECŢIA 2

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA
PREDICII DE PE MUNTE
Scopul: Să aflăm, în linii generale, despre ce se vorbeşte în Predica
de pe Munte.
Pasajul biblic: „De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele
şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe
stâncă” (Matei 7:24).
Predica de pe Munte ne îndeamnă să ne determinăm poziţia vieţii. Pe
de o parte, putem rămâne la „poalele muntelui”, înotând prin problemele
materiale şi spirituale. Pe de altă parte, noi putem răspunde chemării lui
Cristos şi să ne ridicăm cu El „pe munte”, unde vom asculta Cuvântul Său.
Doar atunci când Îi vom deschide inima lui isus şi Îl vom urma, El va
putea să ne folosească în binecuvântata Sa lucrare. numai pe acei care
trăiesc în ascultare de Cuvântul Lui, isus doreşte să-i facă ambasadori ai
Săi în această lume.
Este foarte important nu doar să privim cu atenţie la contextul Predicii
sau la acele împrejurări, în care a fost rostită, dar şi să avem în vizor Predica
în întregime, de la începutul până la sfârşitul ei. Această privire sumară, ce
o realizăm la lecţia dată, poate fi comparată cu cercetarea unui tablou de
dimensiuni mari, care necesită a fi privit în întregime, îndepărtându-ne la o
anumită distanţă. Doar atunci când înţelegem ce ilustrează imaginea, vom
putea începe să o cercetăm mai îndeaproape şi în detaliu.
În capitolul cinci Cristos ne învaţă ca înainte de toate să ne relaţionăm
corect la realitate. Este foarte important ca urmaşii lui Cristos să aibă o
relaţie corectă față de tot ce se întâmplă. Chiar şi în împrejurări dificile este
important să putem vedea binecuvântările lui Dumnezeu. Cristos ne arată
cine sunt şi ar trebui să fie urmaşii Săi cu adevărat: sarea Pământului şi
lumina Lumii. De asemenea, în capitolul cinci descoperim sfaturi cu privire
la modul de a ne construi relaţii cu cei din jur.
Predica de pe Munte ne descoperă trei aspecte importante:
1) Când isus îi cheamă pe ucenici din mulţime şi îi ia cu Sine pe
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munte, noi începem să înţelegem că hotărârea de a deveni creştin este
întotdeauna crucială, de maximă importanţă, o ancoră.
2)	Noi aflăm ce fel de caracter trebuie să aibă un creştin.
3) Înţelegem că aplicarea practică a învăţăturii lui Cristos îi poate
influenţa pe cei din jur.
Binecuvântările, enumerate la începutul capitolului cinci, ne îndeamnă
să privim în lăuntrul nostru şi să ne întrebăm: „Posed eu oare ceea,
despre ce se vorbeşte aici?” În continuare, (vedeţi Matei 5:13-48) noi
suntem chemaţi să privim în jurul nostru şi să învăţăm a construi relaţii
corecte. După ce am însuşit să apreciem corect realitatea, privind în jur,
Cristos ne propune să privim în sus. Capitolul şase ne vorbeşte despre
relaţia noastră cu Dumnezeu. Citim despre disciplinele spirituale: despre
post, milostenie, despre rugăciune, iar în partea a doua a capitolului –
despre valorile cereşti.
În capitolul şapte ni se propune să privim în lăuntrul nostru şi, de
asemenea, în sus. Aici descoperim „o regulă de aur” (Mt. 7:12).
Isus ne învaţă să ne jertfim, gândindu-ne la alţii, străduindu-ne mai
des să ne imaginăm pe noi înşine în locul semenilor noştri.
Cuvintele de încheiere evidenţiază întreaga importanţă a celor
menţionate şi ne îndeamnă să ne raportăm la Predica de pe Munte cu
toată seriozitatea.

Întrebări pentru discuţie
1.



2.



3.

Pe cine Isus numeşte zidar înţelept şi ce se cere de la un creştin,
pentru a fi numit „om cu judecată”? (Matei 7: 22-27)



4.

Care sunt trei aspecte esenţiale, ce le putem evidenţia în Predica
de pe Munte?

Care este tema fundamentală, abordată în capitolul şase al
Evangheliei după Matei? Susţineţi-vă răspunsul prin versete
concrete din capitolul şase.



Revedeţi Predica de pe Munte şi citiţi acele versete, care ne
învaţă să construim relaţii corecte cu cei din jur. Care verset din
Predica de pe Munte este numit „regula de aur”?

Motive de rugăciune
Rugaţi-L pe Domnul să vă descopere adevăratul sens al cuvintelor Sale, ca să
puteţi înţelege cele citite, împlinindu-le în viaţa dvs.
Temă de casă. De memorat Matei 7:24.
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pentru notiţe
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