
I. Învățătura despre intrarea în Împărăție – v.21 (două 
perspective) 

1. Pretenția: „Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va 
intra în Împărăţia cerurilor” 

2. Practica: „ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în 
ceruri.” 

II. Înștiințarea despre intrarea în Împărăție – v.22-23 
(două adresări) 

1. Pretențiile oamenilor 

 a. Adunarea lor: „Mulţi Îmi vor zice în ziua 
aceea” 

b. Adresarea lor: „Doamne, Doamne!” 

c. Acțiunile lor:  

i. Prorocii: „N-am prorocit noi în Numele 
Tău?” 

ii. Exorcizări: „N-am scos noi draci în 
Numele Tău?” 

iii. Miracole: „Şi n-am făcut noi multe 
minuni în Numele Tău?” 

2. Pedeapsa Domnului (trei elemente) 

a. Autenticitatea afirmației lui Hristos: „Atunci, le 
voi spune curat” 

b. Absența relației cu Hristos „Niciodată nu v-am 
cunoscut” 

c. Afirmarea despărțirii de Hristos: „depărtaţi-vă 
de la Mine” 

i. Adunarea lor: „voi toţi” 

ii. Acțiunile lor: „care lucraţi fărădelege’.  

III. Înfățișarea despre intrarea în Împărăție – vv.24-27 
(două portete) 

1. Omul priceput – vv.24-25 

 A. Interesele (două interese) 

a. Perceperea cuvintelor Lui: „De aceea, 
pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele”  

b. Practicarea cuvintelor Lui: „şi le face” 

B. Ilustrația: „îl voi asemăna cu un om cu 
judecată” (trei momente) 

a. Momentul clădirii: „care şi-a zidit casa 
pe stâncă.” 

b. Momentul ciocnirii: „A dat ploaia, au 
venit şuvoaiele, au suflat vânturile, şi au 
bătut în casa aceea” 

c. Momentul confirmării:  

i. Tăria casei: „dar ea nu s-a 
prăbuşit” 

ii. Temelia casei: „pentru că avea 
temelia zidită pe stâncă.  

2. Omul prost – vv.26-27 

i. Practica lor: 

(i) Auzirea cuvintelor: „Însă oricine aude 
aceste cuvinte ale Mele”  

(ii) Abandonarea cuvintelor: „şi nu le 
face” 

ii. Portretul lor: 

(i) Caracterul: „va fi asemănat cu un om 
nechibzuit”  

(ii) Construcția„care şi-a zidit casa pe 
nisip” 

iii. Probarea lor: „A dat ploaia, au venit 
şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa 
aceea”  

iv. Prăbușirea lor: „ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea 
i-a fost mare.”  


