
Studiul 4

Hristos şi Legea în Predica de pe Munte

Textul de memorat: „Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să 
stric, ci să împlinesc. Căci, adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va  
trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.” (Matei  
5:17,18)

Duminică

1. Matei 5:17-20; 17. Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să 
stric, ci să împlinesc.
18. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau 
o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.
19. Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni 
aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii  
să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.
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.

Luni

2. Matei 5:22; 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.

1 Ioan 3:15; Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş n-are viaţa 
veşnică rămânând în el.

Matei 5:22; 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.

Marți

3. Matei  5:29,30; 29. Dacă deci  ochiul  tău cel  drept  te  face să cazi  în  păcat,  scoate-l  şi  
leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi  
fie aruncat tot trupul în gheenă.
30. Dacă mâna 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.

Romani 7:24; O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte…?
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Miercuri

4. Leviticul 19:11-13; 11. Să nu furaţi şi să nu minţiţi, nici să nu vă înşelaţi unii pe alţii.
12. Să nu juraţi strâmb pe Numele Meu, căci ai necinsti astfel Numele Dumnezeului tău. Eu 
sunt Domnul.
13. Să nu asupreşti pe aproapele tău şi să nu storci nimic de la el prin silă. Să nu opreşti  
până a doua zi plata celui tocmit cu ziua.

Exodul 20:7; Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va 
lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.

5. Deuteronomul 23:21-23; 21. Dacă faci o juruinţă Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeţi 
s-o împlineşti; căci Domnul Dumnezeul tău îţi va cere socoteală, şi te vei face vinovat de un 
păcat.
22. Dacă te fereşti să faci o juruinţă, nu faci un păcat.
23. Dar să păzeşti şi să împlineşti ce-ţi va ieşi de pe buze, şi anume juruinţele pe care le  
vei face de bunăvoie Domnului Dumnezeului tău şi pe care le vei rosti cu gura ta.

Matei 5:33-37; 33. Aţi mai auzit iarăşi că s-a zis celor din vechime: "Să nu juri strâmb; ci să 
împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale."
34. Dar Eu vă spun: să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al  
lui Dumnezeu;
35. nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că 
este cetatea marelui Împărat.
36. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru.
37. Felul vostru de vorbire să fie: "Da, da; nu, nu"; ce trece peste aceste cuvinte vine de la  
cel rău.

Faptele apostolilor 5:1-11; 1. Dar un om, numit Anania, a vândut o moşioară, cu nevasta 
sa Safira,
2. şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă şi a pus-o la  
picioarele apostolilor.
3. Petru i-a zis: "Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să 
ascunzi o parte din preţul moşioarei?
4. Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei  
cu preţul ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe 
Dumnezeu."
5. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos şi şi-a dat sufletul. O mare frică a 
apucat pe toţi cei ce ascultau aceste lucruri.
6. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară şi l-au îngropat.
7. Cam după trei ceasuri, a intrat şi nevasta sa, fără să ştie ce se întâmplase.
8. Petru i-a zis: "Spune-mi, cu atât aţi vândut moşioara?" "Da", a răspuns ea, "cu atâta."
9. Atunci Petru i-a zis: "Cum de v-aţi înţeles între voi să ispitiţi pe Duhul Domnului? Iată 
picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la uşă şi te vor lua şi pe tine."
10. Ea a căzut îndată la picioarele lui şi şi-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o 
moartă; au scos-o afară şi au îngropat-o lângă bărbatul ei.
11. O mare frică a cuprins toată adunarea şi pe toţi cei ce au auzit aceste lucruri.

Joi

6. Matei 5:38-48; 38. Aţi auzit că s-a zis: "Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte."
39. 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.
40. Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.
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41. Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.
42. Celui ce-ţi cere dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.
43. Aţi auzit că s-a zis: "Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău."
44. Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi  
bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,
45. 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.
46. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?
47. Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare 
păgânii nu fac la fel?
48. Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

7. Matei 5:44,45; 44. Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă 
blestemă,  faceţi  bine  celor  ce  vă  urăsc  şi  rugaţi-vă  pentru  cei  ce  vă  asupresc  şi  vă 
prigonesc,
45. 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.
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