
 Matei 20:17-28 , Betel, 21.04.2016 
 
 Aici este a 3-a oară când Domnul Isus îşi anunţă moartea Sa, iar reacţiile 
ucenicilor sunt departe de a fi cele potrivite: 
1.Matei 16:21-23. Petru este indignat de prezicerea Domnului. 
2.Matei 17:22, Marcu 9:31-37. Ucenicii se certau între ei care să fie mai mare. 
3.Matei 20:24. (Aici se specifică clar detalii, precum: Ierusalim, preoţii cei mai de 
seamă, Neamurile Îl va omorî, dar va învia.) Ceilalţi ucenici s-au mâniat nu pentru 
că i-a deranjat atitudinea celor doi şi a mamei lor, ci pentru că ei se gândiseră la 
aceste tronuri înaintea lor. 
De ce venim la închinare, pentru că vrem ceva acum şi aici, şi-l vrem prin felul 
nostru firesc, fără să ne pese de ceilalţi, vrând să stăpânim? Dragii noştrii, noi 
suntem ca lumea, sau ca Domnul?! 
 Ce urâtă este mândria, dar ce frumoasă este smerenia! 
Nu I ne închinăm pentru că ne-a dat deja totul?! 1 Tim.2:1 ‚’’vă îndemn înainte de 
toate să faceţi rugăciuni, şi cereri, mai ales pentru alţii...’’. Nu este greşit să facem 
cereri ! Dar să fie ceva după voia Lui, ca El să ne asculte. 
 
O femeie se apropie cu fiii ei de Isus, să ceară slavă pentru fiii ei. Este posibil 
ca Salome să fie verişoara Mariei, mama Lui Isus şi de aceea să fie mai curajoasă.  
 
În Biblie, femeile care s-au apropiat de Domnul Isus, veneau cu probleme grave, 
serioase : 
-Matei 9:20 – femeia bolnavă de 12 ani; Matei 15:22 – Femeia cananeancă cu 
fetiţa bolnavă; Matei 26:7 – femeia cu vasul de alabastru; Luca 10:38 – o femeie 
numită Marta L-a primit în casa ei; Luca 11:31 – femeia gârbovă; Ioan 4:7 – 
femeia din Samaria, etc... 
 
Ucenicii credeau în rugăciune, şi în promisiunile făcute: Matei 19:28, aveau să 
sufere pentru Domnul lor, dar era ceva greşit în cererile lor: 

*ignoranţi. Nu ştiau ceea ce cereau. Nu ştiau ce avea să li se întâmple, nici Salome, 
nici fiii ei. În viitorul apropiat nu se vedeau 2 tronuri ci, 2 mari suferinţe. Iacov este 
primul ucenic omorât de Irod Agripa I, în Fa.12, iar Ioan fratele lui este închis de 
mai multe ori şi ştim asta din Fa.4:3, 5:18, iar la bătrâneţe va fi exilat în Patmos 
după ce evreii pierd ţara în războiul iudeo-roman din anii 66-73 a.Cr. 
Se pare că şi lor ca şi nouă li se întâmplă să audă doar ce vor: Isus va domni, dar 

că va suferi, şi că va fi omorât, nu ! Suntem atenţi la ce ne place nouă să fim, iar în 

rest ignoranţi?Se comportă ca nişte copii – imaturi. 



*fără cer în gând. Ei gândeau lumeşte. Ei voiau să fie domni peste alţii. Mă mir că 
au luat-o înaintea lui Simon Petru, dar ei credeau că merită mai mult. Ioan era cel 
mai tânăr, cel mai iubit de Domnul, rude cu Domnul Isus. 
Oare Salome înţelegea la ce Împărăţie se referise Domnul? Se poate că da, dar nu 
ştia cum se va ajunge pe acele tronuri, care vor fi pregătite pentru toţi, nu doar 
pentru unii. 
* Satan le hrănea mândria. În Isaia 14:12-15 Satan a văzut un tron, şi a fost aruncat 
din cer. Satan i-a oferit lui Isus un tron, dar a fost refuzat. Matei 4:8-11 
Mântuirea este un dar. Viaţa veşnică este un dar. Rom.6:23. Este suficient că sunt 
mântuit? Dar nu răsplata ar trebui să ne motiveze să trăim şi să lucrăm, ci 
recunoştinţa. 
O problemă a creştinismului nostru este că nu mai vrea să câştige nimic, dacă nu 

câştigă ceva acum!  
Este suficient că este iertat. Mă întreb ’or fi ei oare? Trecem repede dintr-o extremă 
în altă extremă. 
 
Corectare – principiul Domnului Isus: 

-El a venit ca să slujească. El a venit ca să-şi dea viaţa. El a venit ca să ne dea un 
exemplu de trăire. Ioan 13:15’’pentru că Eu v-am dat o pildă..’’. 
Astăzi prin biserici avem multe celebrităţi, dar puţini slujitori. Nu vrei să iei 
ştergarul tu Petru, astă seară?!  
Cheia măririi nu stă în poziţie sau în putere, ci într-un caracter cristic. Isus nu a 
câştigat tronul doar stând şi lăudându-L pe Tatăl, ci murind pentru alţii.                   
Filipeni 2:1-18. 
Ca să ne îmbunătăţim rugăciunile, trebuie să ne îmbunătăţim slujirea, amin? 

Dacă spui:’’vb. Doamne că robul Tău ascultă – atunci şi El va spune:’’vb. robul 
Meu, căci Domnul tău ascultă’’! 
Dacă rugile noastre nu ne fac slujitori mai buni, atunci e ceva în neregulă cu rugile 
noastre. 
Ne costă ceva rugăciunile noastre: nu spun rugăciunea şi am scăpat, nu, ci spun 

rugăciunea şi mă implic mai mult. Acea rugăciune mă întăreşte să mă apropii mai 

mult de crucea Domnului. 

 
Salome şi-a învăţat lecţia. În Ioan 19:25 o găsim la poala crucii.’’sora mamei Lui’’. 
Nu vede 2 tronuri de slavă la stânga şi la dreapta lui Isus, ci 2 tâlhari pe 2 cruci. 
 Tu, ce ceri când te aşezi pe genunchi? Ce vrei de la Domnul? Vezi voia Lui 
pentru tine personal? Slavă Lui că atunci când greşim, El cu blândeţe ne 
corectează. Dragii mei, noi nu suntem ca lumea, noi suntem poporul Lui 
Dumnezeu, trupul Lui. Haidem ca şi de aceste sărbători să trăim ca atare. Amin! 
 


