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CAPITOLUL 5



CUVÂNTAREA DE PE MUNTE. FERICIRILE

Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte şi, după

ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El.
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„Ferice de cei săraci în duh, 

căci a lor este Împărăţia cerurilor!
Ferice de cei ce plâng,

căci ei vor fi mângâiaţi!

Ferice de cei blânzi,

căci ei vor moşteni pământul!
Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire,

căci ei vor fi săturaţi!
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Ferice de cei milostivi, 

căci ei vor avea parte de milă!
Ferice de cei cu inima curată,

căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

Ferice de cei împăciuitori,

căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii,

căci a lor este Împărăţia cerurilor!



Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor

prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
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Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, 

pentru că răsplata voastră este 

mare în ceruri; 

căci tot aşa au prigonit pe prorocii

care au fost înainte de voi.



UCENICII SUNT SAREA PĂMÂNTULUI ŞI 
LUMINA LUMII

Voi sunteţi sarea pământului. 

Dar, dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta

iarăşi puterea de a săra?

Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată

afară şi călcată în picioare de oameni.



Voi sunteţi lumina lumii.

O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână

ascunsă.

Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc,

ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă.



Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, 

ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe 

Tatăl vostru, care este în ceruri.



ÎMPLINIREA LEGII ŞI PROROCILOR

IN VECHIME …. ‘Să nu ucizi ; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.’

ISUS A ZIS … Dar Eu vă spun că :

- oricine se mânie pe fratele său va cădea sub 

pedeapsa judecăţii

- şi oricine va zice fratelui său: ‘Prostule!’ va cădea

sub pedeapsa soborului;

- iar oricine-i va zice: ‘Nebunule!’ va cădea sub 

pedeapsa focului gheenei.



Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aduci aminte că fratele

tău are ceva împotriva ta,

1. lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului,

2. şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău;
3. apoi vino de adu-ţi darul.



Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău,

câtă vreme eşti cu el pe drum, 

ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul

să te dea pe mâna temnicerului şi să fii aruncat în temniţă.

Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo 

până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.



DESPRE PREACURVIE ŞI DESPĂRŢIRE

IN VECHIME: ‘Să nu preacurveşti.’

ISUS A ZIS : Dar Eu vă spun că oricine se uită  la o 

femeie ca s-o poftească a şi preacurvit cu ea în inima lui.

•Dacă , deci,          tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine;

• Dacă , deci ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine

căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul

în gheenă.



‘Oricine îşi va lăsa nevasta să-i dea o carte

de despărţire.’

Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta, în afară numai de 

pricină de curvie,

îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea

lăsată de bărbat preacurveşte.

Curvie

Preacurvie



DESPRE JURĂMÂNT

IN VECHIME: ‘Să nu juri strâmb; ci să împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale.’

ISUS A  ZIS : Dar Eu vă spun: Să nu juraţi nicidecum; 

- nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui 

Dumnezeu;

- nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui;

- nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui

Împărat.

- Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur

păr alb sau negru.



Felul vostru de vorbire să fie: 

‘Da, da; nu, nu’; 

ce trece peste aceste cuvinte vine de la 

cel rău.

DA!DA



SUFERIREA RĂULUI ŞI 
IUBIREA VRĂJMAŞILOR

AŢI AUZIT CĂ S-A ZIS: ‘Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.’

DAR EU VĂ SPUN: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău.

- Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.

- Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.

- Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el 

două.

- Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se 

împrumute de la tine

1000 km                2000km



Aţi auzit că s-a zis: ‘Să iubeşti pe aproapele

tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.’

Dar Eu vă spun:

- Iubiţi pe vrăjmaşii voştri

- binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă,

- faceţi bine celor ce vă urăsc

- rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă

prigonesc

ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în
ceruri;



căci El face să răsară soarele Său :

- peste cei răi

- şi peste cei buni

şi dă ploaie peste:

- cei drepţi şi

- peste cei nedrepţi.



Dacă numai pe cei ce vă , ce 

răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi

vameşii?

Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste

numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit

faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?

Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl

vostru cel ceresc este desăvârşit.



CAPITOLUL 6



DESPRE MILOSTENIE ŞI RUGĂCIUNE

 NU vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi

de ei --- > nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru, care este în ceruri.

Tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face

dreapta,

pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl

tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti .



Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să

se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, 

pentru ca să fie văzuţi de oameni. 

Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.

FĂŢARNICI

- intră în odăiţa ta

- încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău,

care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

TU, CÂND

TE ROGI:



TATĂL NOSTRU. IERTAREA GREŞELILOR

Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li 

se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.

Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, 

mai înainte ca să-I cereţi voi.





‘Tatăl nostru care eşti în ceruri! 
Sfinţească-se Numele Tău;

vie Împărăţia Ta; 
facă-se voia Ta,

precum în cer şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele

dă-ne-o nouă astăzi
şi ne iartă nouă greşelile noastre, 

precum şi noi iertăm greşiţilor noştri
şi nu ne duce în ispită,

ci izbăveşte-ne de cel rău. 
Căci a Ta este împărăţia
şi puterea şi slava în veci. 

Amin!’



Dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici

Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.

DA = DA

NU = NU 

“Cine dă, lui îşi dă, tată, cine face, lui îşi face”



DESPRE POST

Când postiţi , să nu vă luaţi

o înfăţişare posomorâtă

ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele,

ca să se arate oamenilor că postesc

Ci tu, când posteşti,

unge-ţi capul şi spală-ţi faţa

ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, 

ci Tatălui tău, care este în ascuns;

şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.



ADEVĂRATELE COMORI. NEPUTINŢA DE A SLUJI 
LA DOI STĂPÂNI. GRIJILE ŞI ÎNGRIJORĂRILE

Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde

le mănâncă moliile şi rugina

şi unde le sapă şi le fură hoţii;



STRÂNGEŢI-VĂ COMORI 
ÎN CER,

unde nu le mănâncă

moliile şi rugina şi unde

hoţii nu le sapă, nici nu le 

fură.

Pentru că unde este comoara

voastră, 

acolo va fi şi inima voastră.



Ochiul este lumina trupului. 

 Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină;

 dar, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric.

 Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie

să fie întunericul acesta!



Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni.   

Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; 

 sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălal: 

Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.



Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră…

ce veţi bea…

ce veţi mânca… 

Oare nu este viaţa mai mult decât

hrana şi trupul, mai mult decât

îmbrăcămintea?



”Uitaţi-vă la păsările cerului: 

- ele nici nu seamănă,

- nici nu seceră

- şi nici nu strâng nimic în grânare,

şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. 

Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?”



 CRINII : nici nu torc,

 nici nu ţes;

 totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca 
unul din ei.



NU VA INGRIJORATI … Fiindcă toate aceste lucruri

neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi

trebuinţă de ele.

“Căutaţi mai întâi Împărăţia lui 

Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate

aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”



Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci

ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. 

Ajunge zilei necazul ei.



CAPITOLUL 7



DESPRE JUDECĂŢILE ASPRE.
BÂRNA ŞI PAIUL. LUCRURILE SFINTE

NU JUDECATI,

CA SA NU FITI JUDECATI.

şi cu ce măsură măsuraţi, 

vi se va măsura.

TU

Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei

vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.



Să nu daţi :

- câinilor lucrurile sfinte şi

- să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor,

ca nu cumva să le calce în picioare şi să se întoarcă să vă rupă.



STĂRUINŢA ÎN RUGĂCIUNE

Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său:

Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, 

care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!



Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le 

şi voi la fel; căci în aceasta sunt cuprinse

Legea şi Prorocii.



POARTA CEA STRÂMTĂ

Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea

care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află.

Căci largă este poarta, lată este calea care

duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.



PROROCII MINCINOŞI
Îi veţi cunoaşte după roadele lor.

STRUGURI DIN SPINI               sau             SMOCHINE DIN MĂRĂCINI



Tot aşa, orice pom bun face roade

bune, dar pomul rău face roade rele.

ORICE POM CARE NU FACE ROADE BUNE ESTE 

TĂIAT ŞI ARUNCAT ÎN FOC.



CASA ZIDITĂ PE STÂNCĂ

Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne , Doamne!’ va intra în

Împărăţia cerurilor,

ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.

N-am prorocit noi în Numele Tău?

N-am scos noi draci în Numele Tău? 

Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’

‘Niciodată nu v-am cunoscut; 

depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.’



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.

- A dat ploaia

- au venit şuvoaiele

- au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, 

dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.



Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele

şi nu le face va fi asemănat cu un om

nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.



După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, 

noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui;

căci El îi învăţa ca unul care avea putere,

nu cum îi învăţau cărturarii lor.


