Predica de pe Munte
Legea morală a Noului Testament o găsim în Evanghelii. Aici învăţăturile
morale nu sunt prezentate sub forma unui cod de legi sau a unor porunci, ci sub
formă de:
ADEVĂRURI MORALE: „Adevărat, adevărat vă zic vouă: Cel ce crede
în Mine are viaţă veşnică” ;
EXEMPLE: „Eu însă vă spun vouă că oricine se mânie pe fratele său
este vrednic de osândă; şi cine zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de
judecata sinedriului: iar cine va zice nebunule, vrednic va fi de gheena focului”;
SFATURI: „Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei
aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Lasă darul tău acolo,
înaintea altarului, şi mergi de te împacă cu fratele tău şi, apoi, venind, adu
darul tău.”;,
ÎNDEMNURI: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea
Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă, sau Învăţaţi de la Mine că sunt blând şi
smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor voastre”.
PILDE ex. „Pilda fiului risipitor”, „Pilda celor Zece fecioare”etc;
FAPTELE DOMNULUI IISUS, S-a dat pe Sine ca model prin toată
lucrarea Sa de mântuire: Minunile, Patimile, Moartea, Învierea şi Înălţarea Sa la
cer.
Legea Noului Testament este legea Iubirii: „Poruncă nouă vă dau vouă să
vă iubiţi unii pe alţii aşa cum vam iubit Eu”. Aceasta aduce o transformare
interioară a omului, legea aceasta este desăvârşită, împlinirea ei asigură
mântuirea.
Probă de evaliare:
Alege răspunsul corect:
1. Legea morală a Noului Testament este prezentată
a) sub forma unui cod de legi;
b) este cuprinsă în Evanghelii sub formă de exemple, sfaturi,
îndemnuri, pilde;
2. Legea Morală a Noului Testament
a) are un caracter restrictiv;
b) este desăvârşită;
3. Citatul: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care
judecaţi veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura”,
este:
a) pildă;
b) sfat, îndemn.

Matei (cap 5)
Ați auzit că s-a zis celor de demult: „Să nu ucizi”; iar cine va ucide
vrednic va fi de osândă. Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său
vrednic va fi de osândă; și cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de
judecata sinedriului; iar cine va zice nebunule, vrednic va fi de gheena focului.
Deci, dacă își vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele
tău are ceva împotriva ta. Lasă darul tău acolo, înaintea altarului, și mergi întâi
și împacă-te cu fratele tău și apoi, venind, adu darul tău. Împacă-te cu pârâșul
tău degrabă până ești cu el pe cale, ca nu cumva pârâșul să te dea judecătorului,
și judecătorul slujitorului și să fii aruncat în temniță. Adevărat grăiesc ție: Nu vei
ieși de acolo până nu vei fi dat cel din urmă ban.
Ați auzit că s-a zis celor de demult: „Să nu săvârșești adulter”. Eu însă vă
spun vouă: Că oricie se uită la femeie, poftind-o, a și săvârșit adulter cu ea în
inima lui. Iar dacă ochiul tău cel drept te smintește pe tine, scoate-l și aruncă-l
de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale, decât tot
trupul tău să fie aruncat în gheenă. Și dacă mâna ta cea dreaptă te smintește pe
tine, tai-o și o aruncă de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din
mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în gheenă. S-a zis iarăși:
„Cine va lăsa pe femeia sa, să-i dea o carte de despărțire”. Eu însă vă spun vouă:
Că oricine va lăsa pe femeia sa, în afară de pricină de desfrânare, o face să
săvârșească adulter, și cine va lua pe cea lăsată săvârșește adulter.
Ați auzit că s-a zis celor de demult: „Să nu jurați strâmb, ci să ții înaintea
Domnului jurămintele tale”. Eu însă vă spun vouă: Să nu vă jurați nicidecum
nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu. Nici pe pământ, fiindcă este
așternut al picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetate a marelui
Împărat. Nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poți să faci un fir de păr alb
sau negru. Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; și ceea ce este nu, nu;
iar ce este mai mult decât acestea, de la cel rău este.
Ați auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte”. Eu însă vă
spun vouă: Nu vă împotriviți celui rău; iar cui te lovește peste obrazul drept,
întoarce-i și pe celălalt. Celui ce voiește să se judece cu tine și să-ți ia haina,
lasă-i și cămașa. Iar de te va sili cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două.
Celui care cere de la tine, dă-i; și de la cel ce voiește să se împrumute de la tine,
nu-i întoarce fața ta.
Ați auzit că s-a zis: „Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul
tău”. Iar Eu vă zic vouă: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă
blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă
prigonesc, ca să fiți fii Tatălui vostru Celui din ceruri,că El face să răsară soarele
peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei
nedrepți. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți aștepta? Au nu fac
și vameșii același lucru? Și dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce faceți mai
mult? Au nu fac și neamurile același lucru? Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum
Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este.

