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Isus, catre gloata si ucenicilor Sai:
-"Carturarii si fariseii sed pe scaunul lui Moise. Deci
toate lucrurile pe care va spun ei sa le paziti, paziti-le
si faceti-le, dar dupa faptele lor sa nu faceti. Caci ei
zic, dar nu fac. Toate faptele lor le fac pentru ca sa fie
vazuti de oameni:
 
Isi fac filacterele late, 
 
Isi fac poalele vesmintelor cu ciucuri lungi, 
 
Umbla dupa locurile dintai la ospete si dupa locurile
dintai in sinagogi,  
 
Le place sa le faca oamenii plecaciuni prin piete si sa
le zica: 'Rabbi! Rabbi!'  

Isus mustra pe carturari si farisei

Farisei Carturari

Filactere 
cu versete

Poalele cu 
ciucuri lungi



 
 
Sa nu va numiti 'Rabbi'                   Unul singur este Invatatorul vostru: Hristos,                            
                                                                             si voi toti sunteti frati. 
 
'Tata' sa nu numiti pe nimeni pe pamant                   Unul singur este Tatal vostru:   

                                                              Acela care este in ceruri. 
 

Sa nu va numiti dascali                    Unul singur este Dascalul vostru: Hristosul. 
 
 
Cel mai mare dintre voi sa fie slujitorul vostru. 
Oricine se va inalta va fi smerit; si oricine se va smeri va fi inaltat.

 



Nelegiuirile carturarilor si fariseilor 
 

Vai de voi, carturari si farisei fatarnici!
 

Inchideti oamenilor Imparatia cerurilor: nici voi nu intrati in
ea, si nici pe cei ce vor sa intre nu-i lasati sa intre.
 
Pentru ca voi mancati casele vaduvelor, in timp ce, de ochii
lumii, faceti rugaciuni lungi, de aceea veti lua o mai mare
osanda.
 
Pentru ca voi inconjurati marea si pamantul ca sa faceti un
tovaras de credinta si, dupa ce a ajuns tovaras de credinta,
faceti din el un fiu al gheenei, de doua ori mai rau decat sunteti
voi insiva.
 

 



 
Vai de voi, povatuitori orbi, care ziceti:

 
'Daca jura cineva pe Templu, nu este nimic, dar, daca jura pe aurul Templului, este
legat de juramantul lui. 
 
Si daca jura cineva pe altar nu este nimic, dar daca jura pe darul de pe altar, este
legat de juramantul lui'.
 
 
 

 
 

 
Care este mai mare: aurul, sau Templul, care sfinteste
aurul?
Cine este mai mare: darul, sau altarul, care sfinteste
darul?

 
Cine jura pe altar jura pe el si pe tot ce este deasupra lui.
Cine jura pe Templu jura pe el si pe Cel ce locuieste in el.
Cine jura pe cer jura pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu si pe Cel ce sade pe el.



 
 
Dati zeciuiala din izma, din marar si din chimen si lasati
nefacute cele mai insemnate lucruri din Lege: dreptatea,
mila si credinciosia.
 
Povatuitori orbi, care strecurati tantarul si inghititi
camila!
 
Curatiti partea de afara a paharului si a blidului, dar
inauntru sunt pline de rapire si de necumpatare.
 
 

 
 
 
De aceea va trimit proroci, intelepti si carturari. Pe unii ii veti omora si rastigni, pe
altii ii veti bate in sinagogile voastre si-i veti prigoni din cetate in cetate, ca sa vina
asupra voastra tot sangele nevinovat care a fost varsat de la Abel pana la Zaharia.

 
 



 
Sunteti ca mormintele varuite: pe dinafara se arata frumoase, iar pe dinauntru sunt
pline de oasele mortilor si de orice fel de necuratie. Si voi va aratati neprihaniti pe
dinafara, dar dinauntru sunteti plini de fatarnicie si de faradelege.
 
Ziditi mormintele prorocilor, impodobiti gropile celor neprihaniti si ziceti: 'Daca am fi
trait noi in zilele parintilor nostri, nu ne-am fi unit cu ei la varsarea sangelui
prorocilor.' Prin aceasta marturisiti  ca sunteti fiii celor ce au omorat pe proroci.

Pedeapsa Ierusalimului
 
Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci si ucizi cu pietre pe cei trimisi la tine!
De acum incolo nu Ma veti mai vedea pana cand veti zice: 'Binecuvantat este Cel ce vine
in Numele Domnului!'
 


