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Harta trasează itinerarul pe care este 

posibil să-l fi parcurs Isus când a  plecat 

din Nazaret spre locul în care boteza 

Ioan şi apoi spre pustiul  ludeei. 

• Toate trei evangheliile sinoptice vorbesc despre botezul şi 

ispitirea lui Isus (Mt.  3:13-4:11; Mc. 1:9-13; Lu. 4:1-13). 

Prin botezul Său, Isus S-a identificat cu oamenii pe care a 

venit să-i mântuiască. În plus, El a primit binecuvântarea 

Tatălui Său ceresc şi a fost împuternicit de Duhul Sfânt 

pentru lucrarea Sa mesianică.  

• Imediat după botezul Său, Isus a fost condus de Duhul în 

pustiu pentru a fi ispitit de cel rău. Era necesar ca Isus, în 

calitate de al doilea Adam, fără păcat, să-Şi înfrunte 

adversarul la începutul  lucrării Sale şi să arate victorios că El 

a înfrânt ispita. 

 PORTRET 

Adevărat vă spun că, dintre 
cei născuţi din femei, nu s-a 

sculat niciunul mai mare 
decât Ioan Botezătorul. 

Totuşi, cel mai mic în 
Împărăţia cerurilor este mai 

mare decât el. 
Matei 11:11 

  IOAN BOTEZĂTORUL 
Naşterea lui Ioan Botezătorul marchează începutul istoriei Noului Testament.  Când îngerul Gavril 
i-a spus preotului Zaharia şi soţiei sale că vor avea un copil, în ciuda vârstei lor înaintate, 
Dumnezeu a început să desfăşoare mult așteptata împlinire a promisiunii referitoare la trimiterea 
în lume a unui Mântuitor. Ioan a crescut şi a devenit un predicator înnflăcărat, care îi chema pe 
oameni la pocăinţă. El locuia în deşert, mânca lăcuste şi miere şi purta haine din păr de cămilă.  
Ioan îi invita pe oameni să-şi mărturisească păcatele în public şi să se boteze. Nimeni, nici chiar 
împăratul Irod, nu era scutit de acuzaţiile adevărate pe care le aducea Ioan împotriva păcatului. 
Ioan a explicat cât se poate de clar că el era premergătorul Mântuitorului. De fapt, el a fost 
ultimul dintre profeţi, care şi-a făcut lucrarea după modelul Vechiului Testament.  

Ioan i-a chemat pe oameni pentru a pregăti Calea Domnului. Îndrăzneala lui l-a costat scump şi i-a pecetluit soarta. Ioan 
a fost decapitat din ordinul lui Irod, un om viclean şi plin de stricăciune. Isus l-a preţuit pe Ioan şi a deplâns moartea lui. 



Discurs al lui Isus, cunoscut ca 

„predica de pe munte" (Mt. 5-7), 

este numit  aşa pentru că, la începutul 

lucrării Sale publice, Isus a vorbit 

ucenicilor şi mulţimii, stând pe coasta 

unui munte (Mt. 5:11).  

Tema centrală a predicii este rezumată în Matei 5:48  

,,Voi fiţi, dar, desăvârşiţi,  după cum şi Tatăl 

vostru cel ceresc este desăvârşit."  
Cuvântul desăvârşit se referă la deplinătate, întregire, 

maturitate, mai precis, la a fi tot ce doreşte Dumnezeu de 

la un om. Acest obiectiv trebuie să ne provoace continuu 

spre o slujire devotată Domnului. 
. 

Locul atribuit prin tradiţie acestei predici este  marcat astăzi de o bisericuţă 

frumoasă, Capela de pe Muntele Fericirilor, unul dintre  locurile turistice importante 

pentru cei care vizitează Ţara  Sfântă. 



Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe 

munte; şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui 

s-au apropiat de El. Apoi a început să 

vorbească şi să-i înveţe astfel:  

• Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! (v.3)  

• Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi! (v. 4) 

• Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! (v.5) 

• Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! (v.6) 

• Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! (v.7) 

• Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! (v.8) 

• Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! (v.9) 

• Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia 
cerurilor! (v.10)   

• 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! (v.11) 

Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci 
tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi (v.12) 

 

 

 

 

 

 
 

(Mat.5:3-12) 



1. Răsplătirile binecuvântate ale vieţii de cetăţeni ai Împărăţiei lui Cristos. (Mat.5:3-12) 
– Fericirile 

2. Lecţii despre sare şi lumină (5:13-16) -Ucenicii sunt sarea pământului şi 
lumina lumii 

3. Adevărata neprihănire (5: 17-48) - Împlinirea Legii şi Prorocilor. 

4. Trăirea fără ipocrizie (6:1-18) – Despre milostenie și rugăciune 

5. Preocupările creştinului (6: 19-34) - Adevăratele comori – Neputinţa de a 
sluji la doi stăpâni – Grijile şi îngrijorările 

6. Avertizarea cu privire la judecată (7:1-6) -Despre judecăţile aspre – Bârna şi 
paiul – Lucrurile sfinte 

7. Invitaţia la rugăciune (7:7-12) - Stăruinţa în rugăciune 

8. Două căi (7: 13-14) - Poarta cea strâmtă. 

9. Pomul şi roadele lui (7: 15-20) - Prorocii mincinoşi 

10. Importanţa faptelor (7:21-29) - Casa zidită pe stâncă 


