
I. EXPUNEREA PRINCIPIULUI – v.6 

1. Mediul practicării: „Luaţi seama să nu vă îndepliniţi 
neprihănirea voastră înaintea oamenilor” 

2. Motivația practicării: „ca să fiţi văzuţi de ei” 

3. Pierderea răsplății: „altminteri, nu veţi avea răsplată 
de la Tatăl vostru, care este în ceruri.” 

II. EXEMPLIFICAREA PRINCIPIULUI 

[I]. Milostenia – vv.2-4

1. Interdicția:  

A. Momentul: „Tu, dar, când faci milostenie” 

B. Mandatul: „nu suna cu trâmbiţa înaintea ta” 

B. Modelul: „cum fac făţarnicii” 

a. Cadrul spiritual și social:  

i. Spiritual: „în sinagogi” 

ii. Social: „şi în uliţe” 

b. Căutarea slavei: „pentru ca să fie 
slăviţi de oameni.” 

c. Contestarea suverană: „Adevărat vă 
spun că şi-au luat răsplata.” 

2. Indicația:  

a. Momentul: „Ci tu, când faci milostenie” 

b. Mandatul: „să nu ştie stânga ta ce face 
dreapta” 

c. Motivația:  

i. Realizarea milosteniei: „pentru ca 
milostenia ta să fie făcută în ascuns” 

ii. Răsplătirea milosteniei: „şi Tatăl tău, 
care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” 

  

[II]. Rugăciunea – v.5-15

1. Rugăciunea fățarnicilor (două prezentări) 

A. Interzicerea rugăciunii fățarnicilor: „Când vă rugaţi să 
nu fiţi ca făţarnicii” 

a. Rugăciunea fățarnicilor: „cărora le place să se roage” 

i. Poziția fizică: „stând în picioare” 

ii. Poziția locală:  

(i) Spiritual: „în sinagogi” 

(ii) Social:  şi la colţurile uliţelor” 

b. Rostul fățarnicilor: „pentru ca să fie văzuţi de 
oameni.” 

c. Răsplătirea fățarnicilor „Adevărat vă spun că şi-au 
luat răsplata.” 

B. Indicarea rugăciunii – v.6-8 

a. Cadrul rugăciunii: „Ci tu, când te rogi” 

i. Singurătatea: „intră în odăiţa ta” 

ii. Siguranța: „încuie-ţi uşa” 

iii. Sinceritatea: „şi roagă-te Tatălui tău, care este 
în ascuns;” 

b. Compensația rugăciunii:  

 i. Puterea Lui: „şi Tatăl tău, care vede în ascuns” 

ii. Plata Lui: „îţi va răsplăti” 

2. Rugăciunea păgânilor 

A. Condamnarea acestui model: „Când vă rugaţi, să nu 
bolborosiţi aceleaşi vorbe ca păgânii” 

B. Caracteristicile acestui model 

 a. Manifestarea lor: „bolborosiţi aceleaşi vorbe” 

b. Mentalitatea lor:  

i. Adresarea: „cărora li se pare că, dacă 
spun o mulţime de vorbe” 

ii. Ascultarea: „vor fi ascultaţi.” 

C. Combaterea acestui model: „Să nu vă asemănaţi cu 
ei” 

a. Cunoașterea exactă: „căci Tatăl vostru ştie de 
ce aveţi trebuinţă”   



b. Cunoașterea eternă: „mai înainte ca să-I 
cereţi voi.”  

3. Rugăciunea autentică – vv.9-15: „Iată dar cum 
trebuie să vă rugaţi” 

A. Conținutul rugăciunii 

a. Adresarea:  

i. Relația: „Tatăl nostru” 

ii. Reședința: „care eşti în ceruri!” 

b. Apelarea 

i. Cereri pentru El 

(i) Înălțarea Numelui Lui: „Sfinţească-se Numele 
Tău” 

(ii) Înaintarea Împărăției Lui: „vie Împărăţia Ta” 

(iii) Împlinirea voii Lui: „facă-se voia Ta, precum 
în cer şi pe pământ” 

ii. Cereri pentru noi 

(i) Pâinea noastră: „Pâinea noastră cea de toate 
zilele dă-ne-o nouă astăzi” 

(ii) Păcatele noastre: „şi ne iartă nouă greşelile 
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri” 

(iii) Potrivnicii noștri: 

- Evitarea ispitei: „şi nu ne duce în ispită” 

- Evitarea ispititorului: „ci izbăveşte-ne de cel 
rău.” 

c.  Adularea: „Căci a Ta este împărăţia şi puterea, şi 
slava în veci. Amin!’  

B. Condiția rugăciunii – vv.14-15 (două prezentări) 

 a. Iertarea: 

- Condiția iertării: „Dacă iertaţi oamenilor 
greşelile lor”  

- Confirmarea iertării: „şi Tatăl vostru cel ceresc 
vă va ierta greşelile voastre.” 

b. Neiertarea 

- Neiertarea omului: „Dar, dacă nu iertaţi 
oamenilor greşelile lor” 

- Neiertarea Tatălui: „nici Tatăl vostru nu vă va 
ierta greşelile voastre.” 

[III] Postul – vv.16-18

1. Interdicția:  

a. Mandatul: „Când postiţi să nu vă luaţi o înfăţişare 
posomorâtă” 

b. Modelul fățarnicilor:  

i. Manifestarea lor: „ca făţarnicii care îşi sluţesc 
feţele” 

ii. Motivația fățarnicilor: „ca să se arate 
oamenilor că postesc.” 

iii. Răsplătirea fățarnicilor: „Adevărat vă spun că 
şi-au luat răsplata.” 

2. Indicația 

a. Mandatul: „ci tu, când posteşti unge-ţi capul şi spală-
ţi faţa” 

b. Motivația 

(a) falsă : „ca să te arăţi că posteşti” (două 
prezentări) 

i. Pentru oameni: „nu oamenilor” 

ii. Pentru Tatăl: „ci Tatălui tău, care este în 
ascuns” 

(b) corectă:  

i. Remarcarea divină: „şi Tatăl tău, care vede în 
ascuns” 

ii. Răsplătirea divină: „îţi va răsplăti”


