
Matei 7:29 - căci El îi învăţa ca unul care
avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii
lor.
 
Matei 9:3 - Şi iată că unii din cărturari au
zis în ei înşişi: „Omul acesta huleşte!”
 
Matei 17:10 - Ucenicii I-au pus întrebarea
următoare: „Oare de ce zic cărturarii că
întâi trebuie să vină Ilie?”
 
Matei 13:52 - Şi El le-a zis: „De aceea, orice
cărturar, care a învăţat ce trebuie despre
Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un
gospodar care scoate din vistieria lui
lucruri noi şi lucruri vechi.”
 
Matei 8:19-20 - Atunci s-a apropiat de El un
cărturar şi I-a zis: „Învăţătorule, vreau să
Te urmez oriunde vei merge.” Isus i-a
răspuns:  „Vulpile au vizuini şi păsările
cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are
unde-Şi odihni capul.”

CARTURARI:



FARISEI:
Matei  9:11 - Fariseii au văzut lucrul acesta
şi au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce
mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi
cu păcătoşii?”
 
Matei 9:34 - Dar fariseii ziceau: „Cu
ajutorul domnului dracilor scoate El
dracii!”
 
Matei 12:2 - Fariseii, când au văzut lucrul
acesta, I-au zis: „Uite că ucenicii Tăi fac ce
nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului.”
 
Matei 12:14 - Fariseii au ieşit afară şi s-au
sfătuit cum să omoare pe Isus.
 
Matei 12:24 - „Omul acesta nu scoate dracii
decât cu Beelzebul, domnul dracilor!”
 
Matei 15:12 - Atunci, ucenicii Lui s-au
apropiat şi I-au zis: „Ştii că fariseii au găsit
pricină de poticnire în cuvintele pe care le-
au auzit?”



Matei 19:3 - Fariseii au venit la El şi, ca să-L
ispitească, I-au zis: „Oare este îngăduit
unui bărbat să-şi lase nevasta pentru orice
pricină?”
 
Matei 22;15-17 - Atunci, fariseii s-au dus şi s-
au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba.
Spune-ne dar, ce crezi? Se cade să plătim
bir Cezarului sau nu?”
 
Matei 22:34 - Când au auzit fariseii că Isus a
astupat gura saducheilor, s-au strâns la un
loc.
 
Matei 22:41-42 - Pe când erau strânşi la un
loc fariseii, Isus i-a întrebat: „Ce credeţi voi
despre Hristos? Al cui fiu este?”  „Al lui
David”, I-au răspuns ei.
 
Matei 23:26 - Fariseu orb! Curăţă întâi
partea dinăuntru a paharului şi a blidului,
pentru ca şi partea de afară să fie curată.



SADUCHEI:

Matei 22:23-24 - În aceeaşi zi, au venit la
Isus saducheii, care zic că nu este înviere.
Ei I-au pus următoarea întrebare:
„Învăţătorule, Moise a zis: ‘Dacă moare
cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe
nevasta fratelui său şi să-i ridice urmaş.’

POVATUITORI

Matei 23:16 - Vai de voi, povăţuitori orbi,
care ziceţi: ‘Dacă jură cineva pe Templu,
nu este nimic, dar, dacă jură pe aurul
Templului, este legat de jurământul lui.’
 
Matei 23:24 - Povăţuitori orbi, care
strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!



PREOTI:
Matei 12:3-5 - Dar Isus le-a răspuns:  „Oare
n-aţi citit ce a făcut David când a flămânzit,
el şi cei ce erau împreună cu el?  Cum a
intrat în Casa lui Dumnezeu şi a mâncat
pâinile pentru punerea înaintea Domnului,
pe care nu-i era îngăduit să le mănânce nici
lui, nici celor ce erau cu el, ci numai
preoţilor?  Sau n-aţi citit în Lege că, în
zilele de Sabat, preoţii calcă Sabatul în
Templu, şi totuşi sunt nevinovaţi?
 
Matei 26:14-15 - Atunci, unul din cei
doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a
dus la preoţii cei mai de seamă  şi le-a zis:
„Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mâinile
voastre?” Ei i-au cântărit treizeci de
arginţi.
 
Matei 27:6 - Preoţii cei mai de seamă au
strâns arginţii şi au zis: „Nu este îngăduit
să-i punem în vistieria Templului, fiindcă
sunt preţ de sânge.”



UCENICII LUI IOAN SI FARISEII:

Matei   9:14 - Atunci, ucenicii lui Ioan au
venit la Isus şi I-au zis: „De ce noi şi fariseii
postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc
deloc?”

Matei   28:11 - Pe când se duceau ele, au
intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de
veste preoţilor celor mai de seamă despre
toate cele întâmplate.



CARTURARI SI PREOTI:
Matei 2:3-4 - Imparatul Irod a adunat pe
toţi preoţii cei mai de seamă şi pe
cărturarii norodului şi a căutat să afle de la
ei unde trebuia să Se nască Hristosul.
 
Matei 21:15 - Dar preoţii cei mai de seamă şi
cărturarii, când au văzut minunile pe care
le făcea şi pe copii strigând în Templu şi
zicând: „Osana, Fiul lui David!”, s-au
umplut de mânie.
 
Matei 20:18 - „Iată că ne suim la Ierusalim,
şi Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor
celor mai de seamă şi cărturarilor. Ei Îl vor
osândi la moarte

CARTURARI SI BATRANI:
Matei 26:57 - Cei ce au prins pe Isus L-au
dus la marele preot Caiafa, unde erau
adunaţi cărturarii şi bătrânii.



CARTURARI SI FARISEI:

Matei 5:20 - Căci vă spun că, dacă
neprihănirea voastră nu va întrece
neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu
niciun chip nu veţi intra în Împărăţia
cerurilor.
 
Matei 12:38 - Atunci, unii din cărturari şi
din farisei au luat cuvântul şi I-au zis:
„Învăţătorule, am vrea să vedem un semn
de la Tine!”
 
Matei 15:1-2 - Atunci, nişte farisei şi nişte
cărturari din Ierusalim au venit la Isus şi I-
au zis: Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina
bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când
mănâncă.”
 
Matei 23:2 - „Cărturarii şi fariseii şed pe
scaunul lui Moise.
 



Matei 23:3-7 - Deci toate lucrurile pe care
vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le,
dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic,
dar nu fac. Ei leagă sarcini grele şi anevoie
de purtat şi le pun pe umerii oamenilor,
dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte.
Toate faptele lor le fac pentru ca să fie
văzuţi de oameni. Astfel, îşi fac filacterele
late, îşi fac poalele veşmintelor cu ciucuri
lungi, umblă după locurile dintâi la ospeţe
şi după scaunele dintâi în sinagogi, le place
să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe şi să
le zică: ‘Rabbi! Rabbi!’
 
Matei 23:13 - Vai de voi, cărturari şi farisei
făţarnici! Pentru că voi închideţi
oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu
intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-
i lăsaţi să intre.



Matei 23:14 - Vai de voi, cărturari şi farisei
făţarnici! Pentru că voi mâncaţi casele
văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceţi
rugăciuni lungi, de aceea veţi lua o mai
mare osândă.
 
Matei 23:15 - Vai de voi, cărturari şi farisei
făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea
şi pământul ca să faceţi un tovarăş de
credinţă şi, după ce a ajuns tovarăş de
credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de
două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă.
 
Matei 23:23 - Vai de voi, cărturari şi farisei
făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din
izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi
nefăcute cele mai însemnate lucruri din
Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe
acestea trebuie să le faceţi, şi pe acelea să
nu le lăsaţi nefăcute.



Matei 23:25 - Vai de voi, cărturari şi farisei
făţarnici! Pentru că voi curăţiţi partea de
afară a paharului şi a blidului, dar
înăuntru sunt pline de răpire şi de
necumpătare.
 
Matei 23:27-28 - Vai de voi, cărturari şi
farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca
mormintele văruite, care pe dinafară se
arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt
pline de oasele morţilor şi de orice fel de
necurăţie. Tot aşa şi voi, pe dinafară vă
arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe
dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de
fărădelege.
 
Matei 23:29-31 - Vai de voi, cărturari şi
farisei făţarnici! Pentru că voi zidiţi
mormintele prorocilor, împodobiţi gropile
celor neprihăniţi şi ziceţi: ‘Dacă am fi trăit
noi în zilele părinţilor noştri, nu ne-am fi
unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor.
Prin aceasta mărturisiţi despre voi înşivă
că sunteţi fiii celor ce au omorât pe proroci.



FARISEI SI SADUCHEI:

Matei 3:7 - Dar când a văzut pe mulţi din
farisei şi din saduchei că vin să primească
botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-
a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?
 
Matei 16:1 - Fariseii şi saducheii s-au
apropiat de Isus şi, ca să-L ispitească, I-au
cerut să le arate un semn din cer.
 
Matei 16:6 - Isus le-a zis:  „Luaţi seama şi
păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al
saducheilor.”
 
Matei 16:12 - Atunci au înţeles ei că nu le
zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de
învăţătura fariseilor şi a saducheilor.
 



BATRANI, PREOTI SI CARTURARI:
Matei 16:21 - De atunci încolo, Isus a
început să spună ucenicilor Săi că El
trebuie să meargă la Ierusalim, să
pătimească mult din partea bătrânilor, din
partea preoţilor celor mai de seamă şi din
partea cărturarilor; că are să fie omorât şi
că a treia zi are să învieze.
 
Matei 26:3-5 - Atunci, preoţii cei mai de
seamă, cărturarii şi bătrânii norodului s-
au strâns în curtea marelui preot, care se
numea Caiafa, şi s-au sfătuit împreună
cum să prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L
omoare. Dar ziceau: „Nu în timpul
praznicului, ca să nu se facă tulburare în
norod.”
 
Matei 27:41-42 - Preoţii cei mai de seamă,
împreună cu cărturarii şi bătrânii, îşi
băteau şi ei joc de El şi ziceau: „Pe alţii i-a
mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! 



SERPI, PUI DE NAPARCI:

Matei 23:33 - Şerpi, pui de năpârci! Cum
veţi scăpa de pedeapsa gheenei?

Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se
coboare acum de pe cruce şi vom crede în
El!

PREOTI SI FARISEI:
Matei 21:45-46 - După ce au auzit pildele
Lui, preoţii cei mai de seamă şi fariseii au
înţeles că Isus vorbeşte despre ei şi căutau
să-L prindă, dar se temeau de noroade,
pentru că ele Îl socoteau drept proroc.



PREOTI SI BATRANI:
Matei 21:23 - Isus S-a dus în Templu şi, pe
când învăţa norodul, au venit la El preoţii
cei mai de seamă şi bătrânii norodului şi I-
au zis: „Cu ce putere faci Tu lucrurile
acestea şi cine Ţi-a dat puterea aceasta?”
 
Matei 26:47 - Pe când vorbea El încă, iată că
vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o
gloată mare, cu săbii şi cu ciomege, trimişi
de preoţii cei mai de seamă şi de bătrânii
norodului.
 
Matei 26:59 - Preoţii cei mai de seamă,
bătrânii şi tot soborul căutau vreo
mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca
să-L poată omorî.
 
Matei 27:1 - Când s-a făcut ziuă, toţi preoţii
cei mai de seamă şi bătrânii norodului au
ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L
omoare.
 



Matei 27:3 - Atunci, Iuda, vânzătorul, când
a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a
căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a
dat preoţilor celor mai de seamă şi
bătrânilor.
 
Matei 27:20 - Preoţii cei mai de seamă şi
bătrânii au înduplecat noroadele să ceară
pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare.
 
Matei 28:11-13 - Pe când se duceau ele, au
intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de
veste preoţilor celor mai de seamă despre
toate cele întâmplate. Aceştia s-au adunat
împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat
ostaşilor mulţi bani şi le-au zis: „Spuneţi
aşa: ‘Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când
dormeam noi, şi L-au furat.’


