
    
CLĂDEȘTE-ȚI VIAȚA CU 

ÎNȚELEPCIUNE 
Mat. 7:21-27 



 
 Textul este concluzionarea Predicii de 

pe Munte 
  Mat. 5:1-2 ”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:...” 

   Matei 8:1 ”Când S-a coborât Isus de pe 
munte, multe noroade au mers după El.” 



  

 Predica de pe Munte: 
* Fericirile (Mat. 5:3-12) 
* Principii despre: 
        - Mărturisire (Matei 5:13-16); 
  - Lege (5:17-20); 
  - Relații: - cu oamenii (5:21-48); 
                       - de familie (5:31-32); 
          - atitudinea față de vrăjmași  
                                     (5:38-47); 
          - atitudinea față de săraci (v. 42); 
                             
    
 



    
   
   * Relația cu Dumnezeu  
  - neprihănirea în fața lui Dumnezeu  
                           (6:1-18); 
  - cum să ne rugăm (6:9-13); 
   * Relaționarea la posesiunile materiale  
                      (6:19-34); 
   * Nevoia de evaluare personală (7:1-6); 
   *  Pericolele spirituale (7:15-20)  
     
    



 
CLĂDEȘTE-ȚI VIAȚA CU 

ÎNȚELEPCIUNE 
 Pildă: Ceea ce poate servi drept învățătură;  

Fapt concret care ilustrează o teză; 
Învățătură expusă în formă alegorică; 
povestire moralizatoare; a vorbi făcând 
aluzii; a vorbi cu subînțelesuri. (DLR) 
 În înțeles Biblic: pilda e o narațiune 

despre lucrurile materiale (pământești) cu 
înțeles spiritual.  



 
 

v. 24 ”pe orice om care aude aceste 
cuvinte ale Mele și le face îl voi 

asemăna...” 
v. 26 ”Însă oricine aude aceste cuvinte 

ale Mele, şi nu le face, va fi 
asemănat...” 



 
1. Fiecare om clădește în timpul vieții.  

v. 24 ”De aceea, pe oricine aude aceste 
cuvinte ale Mele,...” 

v. 26 ”Însă oricine aude aceste cuvinte ale 
Mele...”  

 
Prov. 22:6  ”Învaţă pe copil calea pe care trebuie 

s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va 
abate de la ea.” 



 
 

2.  Viața e oportunitatea unei 
investiții: bune sau rele. 

v. 24 ”... îl voi asemăna un om cu judecată care 
şi-a zidit casa pe stâncă” 

v. 26 ” ...va fi asemănat cu un om nechibzuit care 
şi-a zidit casa...” 



Există numai două posibilități de  
a clădi viața: 

a)  cu ”judecată”, chibzuință = 
înțelepciune  

v. 24 ”De aceea, pe oricine aude aceste 
cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna 
cu un om cu judecată care şi-a zidit casa 

pe stâncă.” 



b) Nechibzuit (fără judecată) = 
fără înțelepciune:   

v. 26 ”Însă oricine aude aceste cuvinte 
ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat 

cu un om nechibzuit care şi-a zidit casa 
pe nisip”  



  
1 Corinteni 2:6 ”Totuşi ceea ce propovăduim 

noi printre cei desăvârşiţi este o 
înţelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici 

a fruntaşilor veacului acestuia, care vor fi 
nimiciţi. Noi propovăduim înţelepciunea lui 
Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe 

care o rânduise Dumnezeu, spre slava 
noastră, mai înainte de veci şi pe care n-a 
cunoscut-o niciunul din fruntaşii veacului 

acestuia; căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi 
răstignit pe Domnul slavei.” 



 
3. Ceea ce face diferența este 

temelia pe care clădești. 
 

*Devierea de la standardele Cuvântului 
lui Dumnezeu duce inevitabil la 

prăbușire. 
1 Ioan 2:16-17 ”Căci tot ce este în lume: 

pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi 
lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci 
din lume. Şi lumea şi pofta ei trec; dar 
cine face voia lui Dumnezeu rămâne în 

veac.”  
 



 
Ps. 73:2-3 ”Totuşi, era să mi se îndoaie 
piciorul şi era să-mi alunece paşii! Căci 
mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, când 

vedeam fericirea celor răi...” 
v. 10-12 ”De aceea aleargă lumea la ei, 

înghite apă din plin şi zice: „Ce ar putea 
să ştie Dumnezeu şi ce ar putea să 

cunoască Cel Preaînalt?” Aşa sunt cei 
răi: totdeauna fericiţi, şi îşi măresc 

bogăţiile...”  
 



 
 
 

 Ps. 18:30 ”Căile lui Dumnezeu sunt 
desăvârşite, cuvântul Domnului este 

încercat: El este un scut pentru toţi cei 
ce aleargă la El.” 

 Prov. 30:5 ”Orice cuvânt al lui 
Dumnezeu este încercat. El este un 
scut pentru cei ce se încred în El.” 



 
 

4. Nu-i de-ajuns să auzi Cuvântul, 
nu-i de ajuns să-l memorezi, nu-i 

de ajuns să citești Scriptura;  
trebuie să pui Cuvântul în 

practică. 
v. 24 ”De aceea, pe oricine aude aceste 

cuvinte ale Mele, şi le face ...” 



 
 
 

Luca 6:47-48  ”Vă voi arăta cu cine se 
aseamănă orice om care vine la Mine, 

aude cuvintele Mele şi le face.  Se 
aseamănă cu un om care, când a zidit o 
casă, a săpat adânc înainte şi a aşezat 
temelia pe stâncă. A venit o vărsare de 
ape şi s-a năpustit şuvoiul peste casa 
aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru 

că era zidită pe stâncă” 
 
 
  



   

 5. Rezultatul la testul încercărilor vieții 
descoperă dacă ai clădit pe ”stâncă” 

sau ”pe nisip”, pe Cuvântul lui 
Dumnezeu sau pe învățăturile 

oamenilor. 
   

 v. 25 ”A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au 
suflat vânturile şi au bătut în casa aceea...”   
 v. 27 ”A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au 
suflat vânturile şi au izbit în casa aceea; ea 
s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.” 

  
 



    
 
 

 Matei 24:35 ”Cerul şi pământul vor 
trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” 
 Luca 16:17 ”Este mai lesne să treacă 

cerul şi pământul decât să cadă o 
singură frântură de slovă din Lege.” 



 
6. Răsplata eternă va fi conform cu 

ceea ce ai clădit în viață: 
 

v. 21 ”Nu oricine-Mi zice: „Doamne, 
Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, 
ci cel ce face voia Tatălui Meu care este 

în ceruri.” 
 
 



 
1 Petru 1:6-7 ”În ea voi vă bucuraţi mult, 

măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi 
întristaţi pentru puţină vreme, prin 

felurite încercări, pentru ca încercarea 
credinţei voastre, cu mult mai scumpă 

decât aurul care piere, şi care totuşi 
este încercat prin foc, să aibă ca 
urmare lauda, slava şi cinstea, la 

arătarea lui Isus Hristos”  
 



 
Ps. 73:16-20 ”M-am gândit la aceste 

lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-
a fost truda, până ce am intrat în Sfântul 
Locaş al lui Dumnezeu şi am luat seama 
la soarta de la urmă a celor răi. Da, Tu-i 
pui în locuri alunecoase şi-i arunci în 

prăpăd.  Cum sunt nimiciţi într-o clipă! 
Sunt pierduţi, prăpădiţi printr-un sfârşit 

năprasnic  Ca un vis la deşteptare, aşa le 
lepezi chipul, Doamne, la deşteptarea 

Ta!”  
 



 
 

v. 23-26 ”Însă eu sunt totdeauna cu Tine, 
Tu m-ai apucat de mâna dreaptă; mă 
vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei 
primi în slavă. Pe cine altul am eu în 

cer în afară de Tine? Şi pe pământ nu-
mi găsesc plăcerea în nimeni decât în 

Tine. Carnea şi inima pot să mi se 
prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi 

pururi stânca inimii mele şi partea mea 
de moştenire.  

 



1.  Fiecare om clădește în timpul vieții. 
2. Viața e oportunitatea unei investiții: 

bune sau rele. 
3. Ceea ce face diferența este temelia pe 

care clădești. 
4. Nu-i de-ajuns să auzi Cuvântul -  

trebuie să pui Cuvântul în practică. 
5. Rezultatul la testul încercărilor vieții 

descoperă dacă ai clădit pe ”stâncă” 
sau ”pe nisip”; 

6. Răsplata eternă va fi conform cu ceea 
ce ai clădit în viață 
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