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Prețul uceniciei
Matei 8:18-22

INTRODUCERE
1. Când citim despre lucrarea Domnului Isus și o asociem cu miracolele înfăptuite de El,
ideea de a-l urma pe El (de a deveni unul din ucenicii Lui) ar putea părea mai ”atractivă”
pentru mulți, decât a fost cu adevărat. Este posibil ca Isus să fi primit multe oferte
spontane ca aceasta.
2. În Mat 8:18-22, Domnul Isus vorbește cu un adept al ”excesului de zel” despre
necesitatea de a aprecia costurile în a-l urma pe El.
3. Acest pasaj este despre prețul pe care trebuie să-l plătească oricine își dorește să-l
urmeze pe Isus. Mântuirea este gratuită, dar să trăiești prin credință implică un cost.
DISCUŢIE
I.
COSTUL IMPLINIRII PORUNCILOR LUI ISUS (v 18)
A. Fă ce-ți spune Isus să faci, Mat 28:18-20
B. Du-te unde Isus îți spune să mergi, Mat 10:16
II.

COSTUL PUNERII LUI ISUS PE ”PRIMUL LOC” (v 19-22)
A. Pune-L pe Hristos înaintea ”confortului” personal, Lc 5:27-28
B. Pune-L pe Hristos înaintea relațiilor personale, Lc 8:19-21
C. Fii conștient că lumea nu te va accepta întotdeauna, Ioan 15:18

III. TREBUIE SĂ FIM PREGĂTIȚI SĂ PLĂTIM PREȚUL
A. Exista un preț de plătit pentru a rămâne credincios, Fapte 14:21-22
B. Suferința pentru adevăr este destinul celor credincioși, 2Tim 3:10-12
C. Suferința creștinului nu trebui să fie o surpriză, 1Pet 4:12-16
CONCLUZIE
1. A-l urma pe Isus este o problemă serioasă. Implică costuri, trebuie plătit un preț.
2. Acesta este unul dintre paradoxurile creștinismului: mântuirea pe care o oferă Isus este
un dar (un har), dar vine cu un cost ridicat.
3. Costul uceniciei este rezonabil, având în vedere darul pe care-l oferă! 1Pet 1:18-19
4. Isus cu adevărat ”a plătit tot” (Ioan 19:30, gr. teleō (”s-a isprăvit”) înseamnă ”prețul a
fost plătit integral”), astfel încât nimeni nu poate câștiga mântuirea propriului suflet.
5. Mântuitorul și Domnul nostru, cere ca noi să avem mentalitatea unui slujitor: ”Tot aşa şi
voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: „Suntem nişte robi netrebnici; am
făcut ce eram datori să facem.”, Lc 17:10

