Sermão ou Lição:  Como Jesus Interagiu Com Dele Discípulos, Parte 10 (NVI-baseado)
[Perguntas de lição são incluídas]

TÍTULO:  Utilizando Aquilo Que É Aparentemente Desarrazoado Para Realizar Propósitos Divinos

PASSAGENS:  Lucas 22:35-38, 49-53; Mateus 26:50b-56.  (rc. Marcos 14:46-52; João 18:10-11)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTRODUÇÃO:  O teu supervisor de trabalho (ou professor da escola ou da faculdade) já lhe dê uma tarefa que é tão bizarra ou incomum que você simplesmente não vê nenhuma razoabilidade nisso?  Talvez, nesses momentos, você questione deles sanidade ou inteligência.  Com a relutância, você procede fazendo a tarefa enquanto continuando para questionar sua validade.  Posteriormente, após a tarefa há sido completada, você aprende ou descobre a não revelada intenção verdadeira e propósito de você fazendo a tarefa, e você percebe que a tarefa era de fato apropriada e de valor.
     Em Dele interação com Dele discípulos, Jesus usou uma abordagem semelhante, utilizando aquilo que é aparentemente desarrazoado para realizar propósitos divinos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEIA:  Lucas 22:35-38

[Perguntas de Lição:
- - Qualquer coisa parece desarrazoado ou incomum sobre as instruções de Jesus aqui?  Por quê?
- - Qual é a razão para essa mudança que é citada por Jesus?]

PONTO DE SEÇÃO:  As instruções de Jesus aqui parecem incomuns ou desarrazoadas, particularmente em relação a carregando uma espada.

- - Jesus disse aos discípulos para tomar uma bolsa e um saco de viagem, que Ele anteriormente lhes disse para não tomar.  (vv.36,35; veja Mateus 10:9-10)
- - Ele também lhes disse para tomar uma espada, e eles deveriam comprar um, se não tivessem um (v.36).  Isto parece estar contrário ao conceito de enviá-los fora em plena dependência em cima de Deus “como ovelhas entre lobos”, sendo inocentes ou “sem malícia como as pombas” (Mateus 10:16).  Da mesma forma, esta instrução parece contradizer o ensinamento de Jesus de não para resistir a uma pessoa malvada que atinge-te na cara (Mateus 5:39).  Mas note que eles não foram instruídos a usar as espadas - apenas para tomá-las.
- - A razão para esta mudança que é citada por Jesus parece bizarra - “E ele foi contado com os transgressores” (v.37) - citado desde Isaías 53:12.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEIA:  Lucas 22:49-53

[Perguntas de Lição:
- - Compile uma lista dos detalhes importantes deste evento registrado que se relacionam com os discípulos tendo espadas.
- - Que papel ou efeito transpirou como um resultado de os discípulos tendo espadas em deles posse durante esta situação?]

PONTO DE SEÇÃO:  Para essa situação somente, Deus ordenou e designou para ocorrer de propósito que os discípulos usaria deles espadas como eles fizeram mas não além disso, para que as essas ações de os discípulos seriam dentro as circunstâncias de a detenção de Jesus.

Uma lista dos detalhes importantes deste evento registrado que são relacionados aos discípulos tendo espadas é:
- - v.49 - Quando Jesus estava sendo preso, os discípulos perguntaram se deveriam usar deles espadas.
- - v.50 - Um dos discípulos cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote.
- - v.51a - Jesus disse a eles “Basta!” ou "Não mais disto", ordenando aos discípulos que não mais usassem deles espadas (NIV em inglês).  Mas isso parece indicar que os discípulos foram para usar a espada como fizeram neste evento até aquele ponto.  O grego apóia esta indicação, com os significados literais das palavras gregas "Permitir até isto", que é traduzido como "Não mais disto" (na NIV em inglês, Strong's #1439, #2193, #5127).
- - v.51b - Jesus graciosamente curou a orelha do homem, mesmo que o homem fosse um daqueles que vieram prendê-lo.
- - v.52a - Esta cura imerecida foi realizada na frente dos "os chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos" na multidão que veio prendê-lo (alguns de Dele inimigos).
- - vv.52b-53a - Jesus questiona o trazendo das espadas e clavas por a multidão a fim de para prendê-lo, especificando que Ele não há sido liderando uma rebelião e anteriormente Ele há sido presente pacificamente em áreas públicas onde eles poderiam ter prendido-lo.
- - v.53b - Deus há ordenado (designado) que esta seria as circunstâncias e evento em que Jesus foi preso.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEIA:  Mateus 26:50b-56

[Perguntas de Lição:
- - Nesta passagem, que razão é citada por Jesus quanto ao propósito para previamente instruindo os discípulos a carregar espadas?
- - Referindo-se de volta à citação de Jesus em Lucas 22:37 de Isaías 53:12 "E ele foi contado com os transgressores", o que, então, pode estar concluído sobre por que os discípulos foram estar carregando espadas, particularmente durante a detenção de Jesus?]

PONTO DE SEÇÃO:  Jesus deu aos discípulos a instrução aparentemente desarrazoado de carregar espadas, porque Deus tinha propósitos distintos que Ele queria realizados pelos discípulos fazendo isso.

- - vv.54,56 - A razão citada nesta passagem por Jesus quanto ao propósito para previamente instruindo os discípulos a carregar espadas é de modo que as profecias das Escrituras seriam estar cumpridas, dizendo que isso tem de acontecer desta maneira.

Referindo-se de volta à citação de Jesus em Lucas 22:37 de Isaías 53:12 “E ele foi contado com os transgressores”, uma conclusão sadia sobre por que os discípulos foram estar carregando espadas durante a detenção de Jesus é que:
- - Deus queria acentuar que Jesus foi incorretamente considerado pela multidão armada ser entre os transgressor criminosos durante o tempo de Dele detenção e incorretamente considerado quanto sendo um Ele mesmo e liderando uma rebelião armada ainda que, ao invés, Ele fosse, na realidade, perfeitamente sem pecado, inocente, pacífico e gracioso, especialmente durante Dele detenção injustificada.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OUTROS EXEMPLOS DE AQUILO QUE É APARENTEMENTE DESARRAZOADO (se o tempo da sermão ou lição permite):

- - João 12:6 - Judas é um ladrão, incrédulo e, ao último, um traidor, mas ainda assim ele é permitido continuar a ocupar uma posição de um discípulo na equipe de ministério de Jesus; esta estaria uma fórmula para desastre total em qualquer igreja hoje.

- - João 20:24-29 - Tomé é individualmente confrontado publicamente e repreendido diante dos outros discípulos sobre dele falta de fé e ceticismo extremamente inapropriado; em qualquer igreja hoje, isso resultaria em interação ríspida ou raivosa e divisão entre os líderes da igreja.

- - Lucas 22:39-46 - Durante a noite antes de Dele detenção, Jesus repetidamente instruiu os discípulos a “orarem para que não caíssem em tentação” (vv.40,46), mas eles adormeceram devido à exaustão desde a tristeza (v.45); isso parece desarrazoado esperar que os discípulos devem ou possam ficar acordados e orar enquanto eles estiverem inteiramente exaustos, mas isso foi tencionado para o deles próprio bem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDEIA GRANDE:  Em ocasião, Deus faz ordenar (designar) que o Dele povo deve submeter-se a Dele aparentemente desarrazoado direcionando - tendo perseverança, paciência e fé que Ele tem algum bom propósito(s) para realizar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APLICAÇÕES:

- - Em ocasião, Deus, através das abordagens da liderança de uma igreja, dirige uma igreja a se engajar em atividades ou iniciativas aparentemente desarrazoados, incomuns ou não ortodoxas?

- - Você consegue pensar em alguma situação em que isso aconteceu e quais foram os resultados finais - especialmente em relação a se a igreja plenamente cumpriu ou não?

- - Em tua igreja ou ministério, que responsabilidades essa técnica de Deus tem para você, para os membros e para os líderes, individualmente e corporativamente?
- - Às vezes quando parece que Deus possa ser movendo a liderança de teu ministério ou igreja para perseguir uma direção aparentemente desarrazoado, incomum ou não ortodoxa, você prontamente submete-se?  Ou você questiona e dá objeção e reclama e resmunga e resiste e sabota e fala mal de e vagueia fora?  Por quê?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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